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 UVOD 
 

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je samostojni višješolski zavod, katerega 

ustanoviteljica je Glotta Nova, center za novo znanje. V okviru VSŠKV poteka izobraževanje, 

usposabljanje, raziskovanje, svetovanje in coaching na področju nege in lepote, dobrega počutja, 

zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga. Z zagotavljanjem kakovosti na Visoki 

strokovni šoli za kozmetiko in velnes sledimo novostim, uvajamo spremembe in iščemo 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. 

 

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 2014/15 obsega analizo dela predavateljev, realizacijo ur in vsebin iz 

izvedbenega načrta, analizo kakovosti izvedbe poučevanja, kakovosti praktičnega izobraževanja in 

marketinških akcij za promocijo VSŠKV. 

Zaradi preglednosti in ekonomičnosti uporabljamo moško osebo za nekatere termine- 

študent/študentka, predavatelj/predavateljica...  
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PODATKI O ŠOLI 
 

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  ustanoviteljice Glotta Nove 11.07.2010. 

Kontakt: Telefon: 01 / 5200670, Fax: 01 / 5200676, E pošta: www.vskv.si, www.vskv.hr 

Ravnateljica VSŠKV: Jelica Pegan Stemberger, prof. 

Študijski programi:  v študijskem letu 2014/2015 sta se izvajala dva programa, Kozmetika, 1. letnik 

in Velnes 1. in 2. letnik.  

 

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: izredni študij zaradi narave študija in optimalne organizacije za študente 

predvideli dve leti in pol letni program  (trije cikli, ki trajajo vsak po leto dni) 

Obseg: 120 kreditnih točk po ECTS 

Pridobljeni naziv: kozmetik-kozmetičarka 

Program vsebuje 4 obvezne module: 

Komunikacija in informatika,  

Kozmetična nega,  

Menedžment in svetovanje in  

Kozmetične naprave. 

In 4 izbirne module:  

Masažne tehnike, 

Aromaterapija,  

Specialna pedikura in zdrav način življenja. 

 

Osebna izkaznica programa Velnes 

Stopnja pridobljene izobrazbe: VI, enovit višješolski študij 

Vrsta pridobljene izobrazbe: program za pridobitev formalne izobrazbe 
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Raven zahtevnosti: zelo zahtevna dela 

Trajanje študija: študij po rednem študijskem programu traja 2 leti (4 semestri), za izredni študij 

pa smo zaradi narave študija in optimalne organizacije za študente predvideli tri letni program  

(trije cikli, ki trajajo vsak po leto dni) 

Obseg: 120 kreditnih točk po ECTS 

Pridobljeni naziv: organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnost 

Program vsebuje 4 obvezne module: 

Komunikacija,  

Ekonomika in poslovanje,  

Trženje in turizem in  

Velnes. 

In 4 izbirne module:  

Zdravo prehranjevanje,  

Gibanje, telesne aktivnosti,  

Duševni velnes in   

Lepotna in telesna nega. 

In več prosto izbirnih predmetov:  Coaching za zdravje in dobro počutje (osebno blagostanje), 

Pedagoško andragoško usposabljanje, Športno rekreativna dejavnost starejših in medgeneracijsko 

povezovanje, Razvoj lastnega posla in izgradnja osebne/poslovne odličnosti in druge.  Dokler ne 

pride do akreditacije PIPov, si bomo pomagali na različne načine: predmeti izven VSŠKV, predmeti v 

okviru istega programa – izbirni moduli, predmeti pri nasprotnem programu.  

 

Značilnosti študija  

Študentje na VSŠKV 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 tudi vključevati v raziskovalno delo 

na vseh ravneh študija in obvladajo prenos in razširjanje znanja. Šola vpisuje študente v izredni 

študij, v okvirju katerega naj bi pridobili naslednje ključne kompetence: 

• Na podlagi INTEGRATIVNEGA PRISTOPA K UČENJU TEORETIČNIH  IN PRAKTIČNIH VSEBIN je 

zagotovljeno povezovanje teoretičnega  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,  
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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 je pomembna potreba stranke in da je kozmetik/velnes strokovnjak 

usmerjen k reševanju strankinih želja, potreb in problemov. 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 povezava 

teoretičnega  znanja in veščin in kot KBL, omogoča tudi problemsko naravnanost pouka. 

Spoznavanje teorije na praktičnih primerih omogoča, da študent ilustrativne probleme 

obravnava že od 1. letnika dalje. Teoretično znanje se tako osmisli, študent pa se za 

reševanje problemov, kot metodi učenja in delovanja, 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 študenta s strankami,  razvijata komunikacijsko ustrezni in etični odnos do 

stranke že od začetka študija. Veščina komuniciranja je integrirana v vse predmete,  ne 

samo v poseben predmet Poslovne komunikacije. Poleg  tega  se študenti urijo v veščinah 

komuniciranja tudi neposredno pri praktičnem izobraževanju in delu s strankami. 

• SPODBUJANJE AKTIVNEGA UČENJA - Dostop do informacij, ki je posledica  tehnološkega  

razvoja, omogoča tudi  večji delež samostojnega študija in spremembo nekaterih študijskih 

zahtev. Usposabljanje za samostojno učenje je postalo prav tako pomembno, kot  

posredovanje znanja s pomočjo učitelja. Pri organizaciji učnega procesa se je povečalo 

število ur, ki je namenjeno  seminarjem, aktivnejše je vključevanje študentov pri  

posredovanju in osvajanju  znanja in delo v manjših skupinah. Hkrati se zmanjšuje delež 

predavanj, pri katerih učitelj znanje zgolj frontalno posreduje. Pri izrednem študiju se 

pomembno upoštevajo tudi predhodne izkušnje študentov in njihovo samostojno delo. 

• SPODBUJANJE IN UČENJE AKCIJSKEGA UČENJA  

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 že  zaposleni.  Postavljanje vprašanj je srce 

akcijskega učenja.« (Miglič: 1998: 63). To so t.i.  coaching vprašanja.  Coaching  ima v 

programih naše šole zelo pomembno mesto. 
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OPIS METOD SPREMLJANJA KAKOVOSTI 
 

Zagotavljanje kakovosti je urejeno skladno z zakonom in merili ter zahtevami za višje strokovne 

šole ki jih določa: Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, (Ur.l. RS, št. 86/04) in spremembami 

(Ur.l. RS, št. 100/13), v nadaljevanju (ZVSI) in Merila za zunanjo evalvacjo višjih strokovnih šol, ki jih 

določa Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost (NAKVIS) na podlagi Zakona o 

višjem strokovne izobraževanju.  

Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti so v skladu: 

• z standardi ki veljajo v evropskem visokošolskem prostoru (Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area: Helsinki: European Association 
for Quality Assurance in Higher Education, 2005; v nadaljnjem besedilu: evropski standardi), 

• zakonom o splošnem upravnem postopku, 

• merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po evropskem prenosnem kreditnem 
sistemu, 

• merili za prehode med študijskimi programi, 

• minimalnimi standardi za izvolitve v nazive visokošolskih in višješolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih in višješolskih sodelavcev na visokošolskih in 
višješolskih zavodih, 

• merili za uvrstitev v register strokovnjakov. 

Postopki samoevalvacije vključujejo spremljanje 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 2014/15 obsega analizo dela predavateljev, preglednost in dostopnost 

gradiva na e-učilnici, prisotnost študentov v pedagoškem procesu ter njihovo uspešnost pri 

opravljenem izpitu, samoocene predavateljev glede na določene kazalnike, vrednotenje pedagoškega 

procesa s strani študentov, kakovost praktičnega izobraževanja, ki vključuje analizo vrednotenja s 
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strani mentorjev ter mnenja študentov, splošne ocene izvedbe izobraževanja, šolske klime, 

primernosti opreme in drugo. Evalvacijo smo izvajali z anketnimi vprašalniki, intervjuji s 

posameznimi predavatelji, sprotnimi razpravami o poteku pedagoškega procesa ter spremljanjem 

vseh dejavnikov, ki bi lahko pozitivno, kot tudi negativno vplivali na rezultate in kakovost 

celotnega procesa.  

 

Metodologija in vzorec 

Pri zbiranju podatkov smo uporabili anketno tehniko. Anketne vprašalnike smo sestavili posebej za 

namene naše raziskave. Merili smo zadovoljstvo in mnenja treh skupin anketirancev: študentov, 

predavateljev in mentorjev praktičnega dela pouka. Meritve smo izvajali tako, da smo izdelali 

anketne vprašalnike s ciljem pridobivanja podatkov za meritev zgoraj opisanih zastavljenih 

kazalnikov kakovosti. Statistična obdelava je potekala s pomočjo orodja excel, v katerem so 

računani stukturni odstotki, povprečja in ostale analize v povezavi z obdelavo podatkov.  

 

Odziv študentov na anketne vprašalnike je bil naslednji: 

Pri programu Velnes 1. letnik je povprečno število študentov, ki so podali odgovore na anketna 

vprašanja 53% vseh vpisanih v letnik. Od tega je pri predmetu Strokovna terminologija v 2. tujem 

jeziku – Nemščina, sodelovalo le 15,8 % vseh vpisanih v 1. letnik, pri ostalih predmetih pa med 40 % 

in 65% študentov.   

Pri programu Velnes 2. letnik se je anketiranja udeležilo le 28 % vseh vpisanih, od tega največ pri 

predmetu Svetovanje za dobro počutje in sicer 38,10%, najmanj pa pri predmetih Oblikovanje in 

trženje velneških proizvodov ter Kulinarika in vitalnost, pri katerih je bila udeležba le 19 % vseh 

vpisanih v 2. letnik. 

Pri programu Kozmetika je na anketne vprašalnike  odgovorilo 62 % vseh vpisanih, od tega najmanj 

pri predmetu Računalništvo in informatika, in sicer le 13%, pri predmetih Kozmetologija in 

Kozmetička nega pa več kot 90% rešenih vprašalnikov.  

Odziv mentorjev praktičnega dela pouka je bil v naseldnjih frekvencah: 7 mentorjev programa 

Kozmetika ter 11 mentorjev programa Velnes je odgovorilo na anketni vprašalnik posebej prirejen 

za skupino mentorjev.  

Vsi predavatelji so odgovorili na anketne vprašalnike. 
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Vodila in standardi VSŠKV 

Vodila in standardi VSŠKV so naslednji: 

• Sledili smo sloganu: »Samo znanje šteje«. Temu smo zavezani vsi sodelujoči v 

izobraževalnem procesu.  

• Izpostavljamo kakovostno izvajanje študijskega procesa, ki temelji na sodelovanju in 

partnerski povezavi z organizacijami, ki izvajajo praktično izobraževanje in sodelujejo pri 

praktičnem izvajanju teoretičnega dela študija. Pri tem se primerjamo z evropsko sodobno 

in uspešno prakso na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki usposablja za 

potrebe specifičnega strokovnega področja.  

• Posebej smo osredinjeni na tim predavateljev, mentorjev, inštruktorjev in laborantov. 

Prizadevamo, si, da je tim sestavljen iz dobrih, motiviranih, odgovornih in predanih 

posameznikov.  

• Študentom nudimo svetovanje in podporo na karierni poti in sodobne učne poti v obliki e-

referata, e-učilnice, alternativne možnosti učenja na daljavo, coaching, mentorstvo.. 

• Študente motiviramo za sodelovanje s sorodnimi šolami v tujini z namenom stalnega 

izboljšanja in posodabljanja študijskega procesa in njegove vsebine, delovanje na 

projektih, izvajanje študijske prakse – mobilnost. V mednarodnem sodelovanju imamo že 

dolgoletne praktične izkušnje. 

VSŠKV je trajnostno naravnana šola, ki pri svojih študentih in udeležencih spodbuja zavestno 

trajnostno odgovornost do sebe in okolja (strank, partnerjev, organizacij, stroke…), 

 

Poleg temeljne dejavnosti - izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov, na VSŠKV potekajo 

tudi druge dejavnosti: 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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 OCENA STANJA PO PODROČJIH 
 

Vpetost v okolje 

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.  

V VSŠ zagotavljamo  kakovostno in uporabno znanje in suverene, etične ter empatične 

strokovnjake na področju kozmetike, dobrega počutja, zdravja ter zdravega in uravnoteženega 

življenjskega sloga. To dosegamo  s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim 

dopolnjevanjem  ter prilagajanjem mednarodnim in domačim standardom, sferi dela ter potrebam 

uporabnikov.                                                                                             

Bogatimo  nacionalno in mednarodno okolje s kakovostno izobraženimi 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.                                                                        

Na VSŠKV potrebujemo  za uresničevanje svojega poslanstva sposobne, ambiciozne in moralno- 

etične študente, ki znanje in veščine pridobivajo s pomočjo  sodobnih metod poučevanja in z  

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.                                                                                                                            

V šoli  si prizadevamo  za pozitivno identifikacijo študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo šole. 

Ker je poudarek na praktičnem izobraževanju in je naravnanost poučevanja usmerjena na 

pragmatični vidik usposabljanja, smo v veliki meri povezani z potencialnimi delodajalci – mentorji 

praktičnega pouka, ki na ta način spoznavajo potencialne kadre, študentje pa možnosti in 

priložnosti za delo v praksi.  
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Zaradi poglobljenega sodelovanja, spodbujanja, razvijanja in spemljanja kompetenc smo  na šoli 

organizirali Karierni center VSŠKV, za katerega skrbi šola v sodelovanju s študenti. Skupaj 

organiziramo delavnice, na katerih se učimo različnih veščin, kot je npr. video samopredstavitev, 

spremljamo novosti, izmenjujemo izkušnje, sodelujemo z drugimi inštitucijami in organizacijami 

kot so npr. Zavod RS za zaposlovanje, organizacije, ki delujejo na področju kariernaga svetovanja in 

podjetništva z namenom pomoči pri uresničitvi idej s pomočjo evropskih sredstev, npr. podjetje 

Odobreno s.p., podjetja, ki tržijo kozmetične izdelke....  

Ker se ustanoviteljica šole Gotta nova d.o.o. tradicionalno ukvarja z neformalnim izobraževanjem 

odraslih, študentom ponuja brezplačne coaching treninge, ki pomagajo študentom, da si 

oblikujejo svoje vizije, postavljajo cilje in strategije za njihovo uresničitev ter prispevajo k 

osebnostni rasti.  

Šola z anketnimi vprašalniki spremlja ter ugotavlja situacijo na trgu dela tako, da na podlagi mnenj 

mentorjev praktičnega pouka, ki so potencialni delodajalci študentov, analizira, ugotavlja ter išče 

strategije izboljševanja zaposlitvenih in samozaposlitvenih možnosti svojih študentov.  

Mentorje praktičnega izobraževanja smo z anketnim vprašalnikom vprašali o dejavnostih, katerih bi 

se želeli udeležiti, če bi jih organizirala VSŠVK. Spodnji graf nazorno prikazuje, da si skoraj polovica 

mentorjev praktičnega izobraževanja želi srečanja.  

 

 

Graf 1: Dejavnosti, katerih bi se mentorji želeli udeležiti, če bi jih organizirala VSŠVK 

 

Vsi mentorji se delno do popolnoma strinjajo, da je praktično usposabljanje možnost, da spoznajo 

potencialne kadre. 72% mentorjev meni, da praktikant ne predstavlja rešitev za nadomeščanje 

odsotnih delavcev. Prav tako visok odstotek (77%) mentorjev meni, da zaradi študenta nimajo več 

možnosti glede načtovanja dopustov zaposlenih. Večinoma so študentje dobrodošla pomoč za 
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določena dela, ter ob usposabljanju postanejo dobro usposobljeni za bodoča dela. Težava, ki se 

pojavlja, je po mnenju mentorjev pomanjkanje časa. Ostale težave, kot so: premalo spretnosti, 

premalo predhodnega praktičnega znanja, premalo samozavesti, so izpostavili le v nekaterih 

primerih.  

 

Delovanje višje strokovne šole 

Šola si prizadeva za uresničitev izobraževalnih, strokovnih in razvojnih ciljev.  

• 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 v  izobraževanju  in posredovanju znanja  na področju nege in lepote, 

dobrega počutja, zdravja in zdravega ter uravnoteženega življenjskega sloga. 

 

Uresničevanje ciljev za zagotavljanje kakovosti spremljata tudi svet zavoda, predavateljski zbor 

in študentski svet šole. Komisija za kakovost pripravi letno samoevalvacijsko poročilo o 

ugotavljanju in spremljanju kakovosti in ga s predlaganimi rešitvami predstavi omenjenim 

organom VSŠKV. 

Komisija za kakovost pripravi letni načrt za samoevalvacijo in določi kazalnike kakovosti, ki jih 

bomo letno 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. 

Zaradi  razvojnih potreb je  šola  izvajala  redno samoevalvacijo, s katero je  v letu 2014/2015 

ovrednotila: 

• delo predavateljev glede na percepcijo pri študentih, 

• zadovoljstvo študentov s teoretičnim in praktičnim delom izobraževanja, 

• mnjenja in priporočila mentorjev praktičnega izobraževanja 

• prisotnost študentov in uspešnost opravljenih izpitov. 

Natačni rezultati in analize so grafično prikazani v prilogi poročila.  

Na VSŠKV nudimo študentom podporo, pomoč in svetovanje pri praktičnem izobraževanju. 

Študent naj bi si sam ali v sodelovanju s šolo poiskal organizacijo, kjer bi rad opravljal praktično 

izobraževanje oz. študijsko prakso. Pri tem je pomembno, da ima organizacija razvita točno 
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določena strokovna področja, ki ustrezajo programu študija posameznega študenta. Višja 

strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana objavlja v e-učilnici aktualne ponudbe in kontaktne 

naslove organizacij, ki jih kontinuirano pridobiva, tako da se seznam organizacij nenehno 

dopolnjuje.  Študenti lahko sami stopijo v kontakt s kadrovskimi službami različnih organizacij, ki 

ustrezajo programu študija posameznega študenta, lahko pa se obrnejo direktno na organizatorja 

praktičnega izobraževanja in skupaj z njim poiščejo ustrezno organizacijo. Kadrovske službe lahko 

same, ali v sodelovanju s šolo določijo, katere študente bodo vzele na praktično izobraževanje.  

V kolikor pri izbiri sodeluje šola, se upoštevajo naslednji kriteriji: število opravljenih izpitov, 

povprečje ocen opravljenih izpitov, stalno prebivališče študenta,posebne zahteve delodajalca 

/ročne spretnosti, komunikativnost…/ 

Študentom, ki imajo vsaj dve leti delovnih izkušenj, šola prizna pravico do skrajšanja oziroma 

oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija. 

Študent mora dostaviti v referat Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana Vlogo za 

priznanje praktičnega izobraževanja (obr. PRI-1) izpolnjeno in potrjeno tudi s strani delodajalca in 

delovni življenjepis, v katerem so natančno opredeljene delovne naloge, ki jih je študent opravljal, 

časovni obseg ter pridobljene kompetence. Pred pristopom na izpit iz praktičnega izobraževanja je 

naloga študenta, da po vseh opravljenih obveznostih praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, 

pridobi podpisano dokumentacijo s strani mentorja oz. delodajalca. V delovnih organizacijah, ki so 

pripravljene za izvajanje praktičnega izobraževanja bo odgovorna oseba izpolnila Izjavo delovne 

organizacije o pripravljenosti za izvajanje praktičnega izobraževanja (obr. PRI-2). Praktično 

izobraževanje v delovnem procesu poteka na osnovi sklenjene pogodbe o sodelovanju na 

področju PRI študentov, ki jo za vpisane študente skleneta šola in delodajalec. Praktično 

izobraževanje koordinira šola oziroma organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Študent, 

delovna organizacija in šola podpišejo tripartitno pogodbo o praktičnem izobraževanju, ki ureja 

medsebojna razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju praktičnega 

izobraževanja. Mentor na praktičnem izobraževanju za posameznega študenta pripravi poročilo o 

njegovem delu tj. Poročilo mentorja (obr. PRI-V-3) in študentovo delo na praktičnem izobraževanju 

tudi oceni. Mentorjeva ocena se upošteva pri končni oceni praktičnega izobraževanja. Študent 

omenjeni dokumentaciji priloži Poročilo študenta (obr. PRI-V-4). 

 

Kadri 

Vsi predavatelji, ki so  izvajali izobraževalni in učni proces v študijskem letu 2014/2015 so potrjeni s 

strani Komisije za akreditiranje višješolskih predavateljev in višjih strokovnih in šol. 

Struktura po izobrazbi je prikazana v grafu 2:  
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Graf 2: Struktura predavateljev po izobrazbi 

 

Vsi razen enega, združujejo delo s šolo pogodbeno. En predavatelj je redno zaposlen pri 

ustanovitelju (Glotta Novi) in združuje delo v šoli pogodbeno (pogodba med šolo in Glotta Novo). V 

procesu je sodelovalo tudi nekaj gostujočih predavateljev ( pri strokovnih predmetih Ekonomika in 

podjetništvo, Velnes in velneška dejavnost, Biokemija in farmakognozija, Kozmetična nega) in pri 

predmetih v izbirnih modulih v programu velnes  (Zdraravo prehranjevanje, Duševni velnes). 

Gostujoče predavatelje, strokovnjake iz stroke, šola vključuje v proces, da bi bolje in tesneje 

povezala teorijo s prakso, aktualizirala izobraževalni in učni proces, približala teorijo in prakso. 

Predavatelji so pomemben kriterij pri zagotavljanju kakovosti študijskega procesa. S spodaj 

analiziranim samoevalvacijskim vprašalnikom smo jih povprašali, kako uspešni so bili pri podajanju 

znanja, navodil, uporabi učnih pripomočkov in učinkovitih metod, pri ustvarjanju učne klime in 

odnosov s študenti.  
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Graf3: Načrtovane in realizirane ure predavateljev na VSŠKV 

 

 

Graf 4: Načrtovane in realizirane ure predavateljev na VSŠKV 

 



 
VSŠKV - Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti za študijsko leto 2014/15 

 Stran 16 od 50 

Vsi kriteriji, po katerih so predavatelji izvedli samooceno, so vrednoteni med zelo dobrimi in 

odličnimi. Predavatelji so večinoma presegali načrtovane ure poučevanja (graf3).  

 

Mnenja in predlogi predavateljev za izboljšanje:

• zaradi medkrajevnih migracij študentov, opustitev predavanja ob petkih popoldan, saj se 
študentje vozijo tudi v oddaljene kraje in morajo ob petkih zapustiti študentske domove, 

  

• skupni sestanek predavateljev Anatomije, Biokemije in Kozmetologije, kjer bi uskladili 
vsebine za izvedbo in za izboljšanje izvajanja in doseganja formativnih ciljev,  

• pred začetkom leta, predavatelji skupaj pregledajo pripomočke, ki so na voljo in dogovorijo 
za morebitno izposojo, 

• zmanjšanje števila ur predavanj iz 5 na 4, ker bi bile tako študentke bolj efektivne, 

• več laboratorijskih, praktičnih vaj, 

• srečanje z angleško govorečo osebo iz podočja kozmetike in velnesa, katero bi lahko 
intervjujali  in tako bi pridobili praktične informacije o tem, kako poteka celoten proces 
sprejema stranke, tretmana in zaključka v angleškem jeziku, 

• oprema prostora, namenjenega vajam na računalniku, 

• več dodatnih tečajev, ki so povezani s konkretnim znanjem in opravljanjem storitev, 

• rešitev  prostorske stiske, zlasti pri pisanju izpita,  

• namesto zgolj obvezne prisotnosti samo na vajah, spodbujati prisotnost na 
vajah/predavanjih z aktivim vključevanjem študentov v sam proces, 

• srečanje predavateljev ob začetku študijskega leta, kjer bi skupaj z ostalimi predavatelji 
uskladili medpredmetne povezave in vsebine, 

• prepoved uporabe mobilnih naprav pri učnem procesu in seznanitev študentov z 
osnovami kulture obnašanja na izletih in pri predavanjih, 

• prestavitev predavanj na bolj zgodnjo uro, saj so študentje ob večernih urah precej 
utrujeni, 

• posebno usposabljanje za pripravo seminarske naloge ( kako ustvarjalno pripraviti nalogo 
po akademskih standardih) ter posebno usposabljanje o učnih metodah učenja; učiti se 
učiti, 

• večjo povezavo med teoretičnimi in praktičnimi znanji, 

• bolj jasna  navodila predavateljem, glede delitve ocene na 60% seminarska naloga  in 40% 
izpit. 
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Študenti 

Študenti so v strokovno dejavnost šole vključeni preko študentskega sveta, saj dajejo potrebne 

povratne informacije, kaj se lahko pri strokovnem delu šole še izboljša. V letošnjem študijskem letu 

je bilo sklicanih 5 sej študentskega sveta. Na študentskih svetih je pogosto prisoten tudi eden od 

predstavnikov šole (običajno je to mentor študentskega sveta Marko Dotzaver), tako da dobi šola 

informacije neposredno. Večino predlogov se s strani študentov tekom študijskega leta tudi 

implementira v strokovnem pedagoškem procesu.  

Študenti imajo tudi 2 predstavnika (člana) v svetu šole in so tako vključeni tudi v samo 

implementacijo politike šole in dva člana v Komisiji za kakovost.  Aktivno so vključeni v projekt 

izmenjave Erasmus+. Seznanjeni so bili s postopki izbire udeležencev izmenjav, ter bili aktivno 

vključeni pri iskanju ponudnikov praks v tujini. Sodelovali so tudi kot vodniki pri strokovnih 

ekskurzijah, ter soorganizatorji pri drugih ob-študijskih dejavnostih. Predsednica študentskega 

sveta je bila tudi aktivno vključena v oblikovanje in delovanje kariernega centra šole in kariernih 

dejavnosti šole (oblikovanje programov, informiranje in motiviranje študentov, sodelovanje pri 

organizaciji dogodkov. 

 
Svetovanje in informiranje za kandidate za vpis in študente 

Študenti lahko vse informacije o študiju dobijo na spletni strani VSŠKV, ki je zelo bogata z 

informacijami. Prav tako imajo na razpolago referat za študijske zadeve, ki je za informacije na 

razpolago v delovnem času (8:00 – 16:00), nemalokrat pa tudi izven delovnega časa, če za to 

obstaja potreba študentov. Študenti so o raznih dejavnostih obveščeni tudi preko socialnih 

omrežij, najbolj Facebook-a, kjer imajo poleg nenehno posodabljanje strani VSŠKV ustvarjene tudi 

lastne Facebook skupine. Prav tako, so o novih gradivih in obvestilih predavateljev obveščeni preko 

e-učilnic, katerih člani so. Letos smo študentom  nudili  sistemsko osebno svetovanje oziroma 

informiranje. Študenti so se tako lahko ob določenih urah sestali tako z vodjo referata, kot tudi z 

ravnateljico šole. Informiranje študentov poteka tudi preko e-pošte, tako so študenti o najnovejših 

spremembah oziroma novostih ažurno obveščeni preko svojih e-naslovov, ki so nam jih zaupali ob 

vpisu.  

Informiranje kandidatov za vpis poteka preko telefona, e-pošte in osebno. Na spletni strani smo 

ustvarili tudi predprijavni obrazec kjer kandidati za vpis lahko v zvezi s študijem postavljajo različna 

vprašanja, ter se odločijo kako jim posredujemo informacijo (preko telefona ali e-pošte). Veliko 

kandidatov si po prejetih povratnih informacijah želi tudi sestanka v živo. Zelo pomembna akcija 

pri informiranju kandidatov za vpis je tudi Informativa, ki se vsako leto prav z namenom 

informiranja kandidatov, dogaja na Gospodarskem razstavišču v mesecu januarju. Na informativi se 

kandidati za vpis o šoli lahko informirajo neposredno pri predstavnikih šole in študentov. Ob tem 
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prejmejo informacije tudi v obliki brošure. Za informiranje kandidatov za vpis so izrednega pomena 

tudi formalno določeni informativni dnevi 13. in 14. Februarja  ter neformalno določeni 

informativni dnevi konec avgusta. Na informativnih dnevih si kandidati za vpis lahko ogledajo 

prostore, se seznanijo s programom , ter se seznanijo s samim strokovnim področjem (VELNESA ali 

KOZMETIKE), ki bi ga želeli študirati, s strani strokovnjakov na tem področju.  

 

Graf 5. Struktura študentov po spolu in programih 

 

Sodelovanje pri oblikovanju kariere in postopek anketiranja študentov 

Za zadovoljenje vsebin za oblikovanje kariere smo začeli z akcijami za oblikovanje Kariernega 

centra VSŠKV in nadaljevali z akcijami Kariernega praktikuma. Skupaj s Študentskim svetom smo se 

lotili priprave Prvega kariernega dne, ki se je zgodil 15.10.2015, začeli smo pripravljati izhodišča za 

vključitev svetovalca psihologa v študijski proces in individualnih coachev. Lotili smo se Pravil 

tutorstva na VSŠKV in temeljito razdelali elemente za pripravo pravil tutorstva. Anketiranje 

študentov poteka po Navodilih o postopku anketiranja študentov za namen samoevalvacijskega 

poročila. V posameznem študijskem letu tako organiziramo vrsto predavanj vabljenih 

predavateljev na teme kot so: motivacija, stres na delovnem mestu, uspešnost na delu, mladi na 

trgu dela, simulacija zaposlitvenega razgovora, primeri dobrih praks diplomantov, ki so uspešni v 

svojem poklicu, delavnica od prijave do zaposlitve, delavnica o javnem nastopanju,  sam svoj 

podjetnik,  izdelava poslovnega načrta, o ...Študenti izpolnjujejo  ankete o lastnih kompetencah, 

lastnostih, vrednotah, kariernih ciljih ipd. Študentom poskušamo nuditi čim več različnih orodij za 

samoocenjevanje. VSŠKV študentom nudi organizirano beleženje pridobljenega neformalnega 

znanja v času študija in možnost beleženja tega znanja tudi po končanem študiju (Karierni e-

portfolij). Možnosti za neformalno učenje in znanje je veliko. V Kariernem centru smo odprti za 
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nove predloge in pobude, česa si želijo naši študenti naučiti, da si obogatijo svoja znanja in izkušnje 

za uspešno karierno pot. Da bi uporabniki kariernega centra VSŠKV znali načrtovati svojo kariero, 

svoje znanje, veščine, kompetence…uporabljajo Osebni Karierni Načrt (OKN). V referatu za 

študente smo na voljo z informacijami za osebno svetovanje glede identifikacije osebnostnih 

lastnosti in interesnih področij, sestavo motivacijskih pisem, življenjepisov in vsem drugim, kar 

študente zanima s področja kariernega razvoja. Znamo jim ustrezno svetovati in/ali jih pravilno 

usmeriti. 

S pomočjo posebej prilagojene metode, ki je kombinacija coachinga in kariernega vodenja, 

udeleženci v coaching procesu in ob pomoči kariernega coacha odkrivajo in odkrijejo zanje 

najustreznejšo poklicno oz. karierno pot in izdelajo uresničljiv načrt za doseganje ciljev. Odgovori 

na vprašanja: „Kaj si resnično želite? Kaj vas motivira? Katerim vrednotam sledite? Kako si ustrezno 

zastavljate cilje? Kako odpravljate morebitne prepreke? ..." so za udeležence nadvse pomembna, da 

lahko odkrivajo in odkrijejo svojo poklicno oz. karierno pot, poglobijo zavedanje o znanju in 

veščinah, ki jih imajo ali jih morajo še pridobiti, ker so potrebne za doseganje dolgoročnih poklicnih 

in kariernih ciljev. Študentom svetujemo vključitev v karierne klube, ki omogočajo članom, ki imajo 

težave pri izbiri poklicne poti ali na svoji poklicni poti, pri uresničevanju poklicnih in kariernih ciljih, 

ki želijo spoznati svoje potenciale in kompetence, da s pomočjo različnih kariernih orodij 

izoblikujejo svoje osebne karierne načrte in jih uresničijo. Poleg tega karierni klubi zagotavljajo 

njihovim članom, da svoja spoznanja preverjajo v stikih z drugimi člani in s pomočjo posebne 

skupinske dinamike, ki se v klubu razvije, bolj spoznajo sami sebe, svoje kompetence in 

najmočnejše potenciale, prav tako pa tudi svoje šibke točke. 

Študenti imajo v organih šole enake pristojnosti, kot ostali  člani posameznih organov. Njihova 

prednostna naloga je aktivno sodelovanje v organih in posredovanje sklepov študentskemu svetu 

in preko tega vsem ostalim študentom. Njihova naloga je tudi posredovanje informacij o gradivih, 

o akcijah organov, aktivno vključevanje pri pripravi najrazličnejših aktov šole, pri dajanju predlogov 

za organizacijske in druge dejavnosti. 

Akcijski načrt študentskega sveta (ŠS) VSŠKV v šolskem letu 2014/15 

ŠS je aktivno deloval skozi celotno šolsko leto 2014/15. Promovirali smo delovanje ŠS in pomoč pri 

pridobivanju dodatnih znanj, tutorstvu... Vse aktivnosti in zapisniki sej objavljajo na e-učilnici s 

forumom. Trudijo se izvajati kvalitetna študijska in obštudijska izobraževanja, zato so intenzivno 

sodelovali z vsemi študenti, da so tudi sami predlagali vsebine, katere jih zanimajo in sooblikovali 

program ter jih spodbujali k sodelovanju pri aktivnostih. Študente so seaktivno vključili v procese 

načrtovanja, odločanja in izvajanja štud. in obštudijslih vsebin. ŠS je vse študente spodbujal tudi pri 
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rednem opravljanju študijskih obveznosti, pravočasnemu diplomiranju, informiranju in pri 

mednarodnih dejavnostih (Erasmus+).  

V načrtu za naslednje šolsko leto imajo izvedbo brucovanja, piknik, praktične delavnice oz. 

kontaktna omizja, tutorstvo ipd., ki bodo vključevale izmenjavo znanj med študenti, pomoč pri 

organizaciji ekskurzij in organizaciji drugih projektov (kot npr. Karierni dan, tečaj klasične masaže, 

Wellness camp…). ŠS je preko anket spremljal zadovoljstvo in želje študentov ter temu ustrezno 

sodeloval pri načrtovanju dodatnih izobraževanj. 

Tabela 1: Realizacija in akcijski načrt študentskega sveta 

 Naloga Delež realizacije Ukrep Rok 

izvedbe* 

Odgovorna 

oseba za 

realizacijo 

1 Vzpostavite

v e-učilnice 

s forumom 

Realizirano Objava akcijskega načrta in vseh 

zapisnikov v e-učilnici 

17.7.2015 Marko 

Dotzauer 

2 Brucovanje Realizirano  15.10.2015 ŠS - Andreja 

3 Izmenjave 

znanj 

V načrtovanju Priprava 2 tem na 

srečanje/dogodek in pridobitev 

vsaj dveh 

predavateljev/študentov, ki bodo 

teme predstavili; predstavitev 

prakse preko Erazmus+ 

Čez celo 

šolsko leto 

Predstaviniki 

šole in ŠS 

4 9. volitve ŠS 23. in 24.11.2015 Izvolitev novih članov v ŠS 1. teden 

novembra 

ŠS in 

predstavniki 

šole 

5 Ankete o 

zadovoljstv

u 

Realizirano (1 anketa je 

že bila narejena in 

posredovana študentom, 

rezultati so bili 

predstavljeni ŠS) 

Pridobivanje informacij o 

zadovoljštu študentov in 

preverjanje kakovosti izvedbe 

programov ter predmetov 

1. anketa 

izvedena, 

potrebno 

bo pripraviti 

nove 

Andreja 

*točni datumi za še neizvedene ukrepe bodo določeni sproti na sejah;   

Študentski svet VSŠKV ima naslednje pristojnosti:  

• daje pristojnim organom mnenja o kandidatih za direktorja oziroma ravnatelja v postopkih 

imenovanja za direktorja oz. ravnatelja,  

• daje pristojnim organom mnenja o kandidatih za vnovično imenovanje predavateljev v naziv 

predavatelj višje šole,  

• v sodelovanju s skupnostjo študentov sodeluje pri sooblikovanju študijskega programa, sprejema 

in izvaja program interesnih in izven šolskih dejavnosti študentov,  

• obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in 

dolžnosti študentov ter daje predloge v zvezi s študijskim delom in upravljanjem organov šole,  
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• opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni in drugimi predpisi ter akti šole. 

 

Materialne razmere 

Vse učilnice so opremljene z IKT tehnologijo. Učilnice so udobne in prilagojene za izobraževanje 

odraslih - letos smo uredili tudi novo »klasično« učilnico.  V primerjavi s predhodnim obdobjem, 

smo se potrudili z izboljšanjem spletne povezave, izboljšave smo naredili tudi na področju IT 

opreme z novimi prenosniki za predavatelje. Začeli smo z izgradnjo novih prostorov in s 

postopkom integracije v COBISS sistem. Glede števila vpisanih so razmere še obvladljive. Študenti 

imajo na voljo spletno učilnico za vire in gradiva po posameznih predmetih.  

 

Zagotavljanje kakovosti 

Ugotavljanje in spremljanje kakovosti na VSŠKV je stalen proces in tudi del strategije razvoja 

izobraževalne dejavnosti v Glotta Novi. Kakovost organizacije in izvedbe izobraževalnih programov 

in pedagoškega procesa sta odgovornost vodstva, zaposlenih in predavateljev VSŠKV, do 

študentov, delodajalcev in socialnega okolja.  Uresničevanje politike kakovosti na VSŠKV 

zagotavljamo z opredelitvijo določenih standardov kakovosti ter z ugotavljanjem in spremljanjem 

ključnih kazalnikov kakovosti.  

• Zagotavljanje dobrih študijskih pogojev:  organizacija in izvedba študijskih programov 

• Notranja organiziranost VSŠKV kot pogoj za zagotavljanje kakovosti 

• Usposobljenost in odličnost izvajalcev študijskega procesa 

• 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. z 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 

Za potrebe zagotavljanja kakovosti deluje na VSŠKV komisija za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti, ki ima pet članov: poleg svetovalca za kakovost, še predstavnika vodstva VSŠKV, 

predstavnika študentov, enega predstavnika iz vrst predavateljev in enega iz gospodarstva oz. 

predstavnika delodajalcev. Komisija se je povezovala s Svetom za kakovost visokega šolstva in z 

Nacionalno agencijo za kakovost v  visokem šolstvu (NAKVIS), ki se opira na pojmovanje kakovosti v 

šolstvu EU. Člani komisije so: 
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Ida Srebotnik, predstavnik predavateljev in svetovalka za kakovost, vodja komisije 

Jelica Pegan Stemberger (predstavnik vodstva), 

Fani Čeh,  Damir Karpljuk  (predstavnik predavateljev), 

Milena Lorger (predstavnik iz gospodarstva), 

Manca Križaj in Katarina Cijan (predstavnik študentov) 

Zavedamo se, da tudi področje kakovosti, kot vsa ostala, zahteva posebno znanje. Če želimo 

kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito, imamo na VSŠKV tudi: ekspertno svetovalko 

za kakovost Ido Srebotnik, svetovalko za kakovost  v izobraževanju odraslih in ekspertno zunanjo 

evalvatorico za izobraževanje odraslih, ekspertno NAKVIS svetovalko, doc. dr. Marijo Mikačič 

Turnšek. 
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ZAKLJUČEK S SWOT-ANALIZO 
 

Lahko sklenemo, da smo v letu 2014/2015 zelo uspešno izvedli proces izobraževanja, kar 

dokazujejo dejstva na podlagi meritev kakovosti, ki so zajele delo predavateljev, vrednotenje 

pedagoškega procesa s strani študentov ter kakovost praktičnega izobraževanja.  Predvsem je 

spodbudno, da je večina predavateljev realizirala več ur, kot jih je bilo načrtovanih, redko pa je 

manjkala kakšna ura.  V primerjavi s predhodnim obdobjem, smo se potrudili z izboljšanjem 

spletne povezave in z usposabljanjem predavateljev na tem področju, izboljšave smo naredili tudi 

na področju IT opreme z novimi prenosniki za predavatelje. Začeli smo z izgradnjo novih prostorov.  

Izboljšave, ki smo jih delno uresničili ali nam jih ni uspelo uresničiti: 

• Nadgraditev možnosti učenja in študija v spletnih učilnicah je ostalo 

nespremenjeno, ker je veliko odvisno od predavateljev.  

• Glede motivacije študentov ni bilo večjih premikov v primerjavi z našimi cilji v 

prejšnjem obdobju.  

Izboljšave, ki smo jih uresničili: 

• V namen ažurnosti pri izpolnjevanju izpitnih obveznosti smo določili minimalne standarde 

znanja za prehod v višji letnik v vrednost 45 ETCS točk. Določili smo tudi enoten Pravilnik o 

ocenjevanju, ter enotne kriterije za ovrednotenje  seminarskih nalog. 

• Pripravili smo pravilnik o seminarskem delu in navajanju virov, ter citiranju. 

• Za boljše poznavanje določenih tem in strokovnih področij smo poskrbeli za obnovitev in 

izpopolnjevanje predznanja (predvsem pri italijanskem jeziku z organiziranjem osnovnih  

tečajev ).  

• Uvedli smo obvezno prisotnost na seminarjih in vajah. 

Izboljšave, za katere si bomo prizadevali v naslednjem evalvacijskem obdobju: 

• Prizadevali si bomo upoštevati mnenja in  predloge za izboljšanje, ki so jih podali 

predavatelji in drugi sodelujoči v izobraževalnem procesu:  

o posebj opremljen prostor za vaje na računalnikih,  

o organizirati skupna srečanja predavateljev v namen medpredmetnega 

povezovanja s ciljem doseganja formativnih ciljev pri predmetih,  

o organizacijske izboljšave glede terminov predavanj, ki bi upoštevale medkrajevne 

migracije študentov na koncu delovnega tedna,  

• Pri predavateljih vidimo velike strokovne potenciale za nadaljnje vztrajanje na kakovosti 

znanja in kompetenc naših študentov. Ti so ključni za njihovo motivacijo in za spodbujanje 
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k rezultatom in dosežkom ker, kot je rekel Herbart: »Znanje poraja interes«. Poskušali bomo 

poiskati možnosti za bolj zgodnjo uro predavanj ob petkih zaradi izboljšanja sodelovanja 

študentov. Za povečanje motivacije bi lahko organizirali posebno usposabljanje za pripravo 

seminarske naloge (kako ustvarjalno pripraviti nalogo po akademskih standardih) ter 

posebno usposabljanje o učnih metodah učenja; učiti se učiti. Kompetentnost za spoprijem 

z učenjem ter občutek obvladovanja študijskega dela, lahko vpliva na večje prizadevanje 

študentov za kakovostno delo in boljše sodelovanje. Za bolj ažurno izpolnjevanje samih 

izpitnih obveznosti pri študentih, bomo v prihodnjem letu podrobneje razmislili o uvedbi 

dodatnih pogojev in drugih mehanizmov, ki bi spodbudili študente za zaključevanje 

izobraževanja.  

 

SWOT analiza 
PREDNOSTI PRILOŽNOSTI 

• prilagojenost študentom • večja mednarodna usmerjenost (tuji trgi) 
• kvalitetn kader-dobri predavatelji • še bolj ambiciozni predavatelji 
• specializiranost (ozka 

usmerjenost) • boljša IT podpora 
• veliko obštudijskih dejavnosti in 

prakse • povečanje ažurnosti 

 
• dodatna pomoč 

SLABOSTI NEVARNOSTI 
• novi na trgu • konkurenca ki več vlaga v marketing 
• pomanjkanje izkušenj • počasen razvoj 

  • neaktivni in nepovezani študenti 
    
    

 

 

 

• Na seji Komisije za kakovost, ki je bila 04.03.2016, je predsednica komisije za kakovost, Ida 

Srebotnik, predložila priporočila, predloge in rešitve za izboljšave kakovosti na VSŠ KV v 

prihodnje. Izpostavila je kazalnik kakovosti, ki bi ugotavljal in spremljal Motivacijo in 

pripravljenost predavateljev za ustvarjalno delo in sodoben vzgojno- izobraževalni 

proces. V sklepnem delu zapisnika je ugotovljeno, da »bomo za presojanje in ugotavljanje 

kakovosti v letu 2015 / 2016 anketirali učitelje in študente in primerjali odgovore, pregledali 

in analizirali bomo tudi vse obstoječe dokumente, ki so namenjeni spremljanju študijskega 

procesa ter izobraževalne spodbude, organiziranje raznih aktivnosti  in delo vodstva VSŠ s 

predavatelji, ki pripomore k njihovemu kakovostnejšemu delu. Člani komisije so se strinjali 

s predlaganim kazalnikom in poudarili, da je pomembno predvsem, kako bi v prihodnje 
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izboljšali motivacijo študentov za bolj aktiven in ustvarjalen študij in da je to potrebno 

upoštevati pri pripravi instrumentarija za presojo kakovosti učiteljevega dela« (Zapisnik 

komisije za kakovost 2016). 

Evalvacijsko poročilo je dopolnjeno in odpravljene so bile ugotovljene  pomanjkljivost, na 

način, da so grafi v prilogi opremljeni s kratkimi komentarji oz. ugotovitvami, ter da je v 

uvodnem delu izpostavljen vzorec anketiranih študentov, predavateljev, mentorjev  in vrnjenih 

vprašalnikov. 

 

Naslednja evalvacija se bo izvedla v oktobru 2016. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1. Analize samoevalvacijskega vprašalnika predavateljev 

 

 

Graf 6. Ocena odziva študentov 

*primernost študentov se nanaša predvsem na njihovo predznanje in motivacijo za delo 

 

Predavatelji so mnenja, da je vsebina, teme in oprema, ki je na razpolago, zelo primerna ter so dali 

povprečno oceno 4,2 oz. 4,3 na lestvici od 1 do 5. Nekaj slabše so ocenili študente v smislu 

motivacije, aktivnosti in sodelovanja, s povprečno oceno 3,5 oz. 3,6. Tako je splošna učna klima 

ocenjena »nekje vmes« med temi dejavniki, ter je ocenjena s povprečno oceno 3,9.  
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Graf7: Povprečne samoocene predavateljev na obeh programih 

 

Iz samoocen predavateljev na zgornjem grafu vidimo, da so najvišje ocenili svoje prizadevanje za 

sodelovanje študentov, in sicer z oceno 4,6 na lestvici od 1 do 5. Podobno visoko so ocenili svoje 

prizadevanje za upoštevanje mnenj udeležencev, dajanje sprotnih povratnih informacij, 

povzemanje vsebin in pojasnjevanje načina dela, z visoko oceno 4,5.  

Najslabše so ocenili učinkovitost glede uporabe različnih učnih metod, ter preverjanja 

razumevanja, kar so ocenili z povprečno oceno 4,0.  

 

Priloga2: Analiza vprašalnikov za vrednotenje izobraževalnega procesa s strani 

študentov 

Tabela 2: Evalvacijski vprašalnik za vrednotenje izobraževalnega procesa s strani študentov 

4. OCENA* ŠTUDENTA 
Program in letnik študija 

povprečje 
Kozmetika Velnes1 Velnes2 

Razumljivost podane Študijske vsebine 4,4 4,1 4,4 4,3 
Zanimivost predavanj 4,3 4,3 4,4 4,3 

Povezovanj teorije s prakso 4,4 4,4 4,3 4,4 
Splošen odnos do študentov 4,7 4,5 4,8 4,7 

Pripravljenost odgovarjati na vprašanja študentov 4,8 4,7 4,7 4,7 
Smiselnost zahtev 4,4 4,2 4,6 4,4 

Točnost in doslednost pri zahtevah v zvezi s 
študijem 4,6 4,4 4,6 4,5 

Objektivnost ocenjevanja znanja študentov 4,5 4,4 4,6 4,5 
Splošen vtis o izpitu 4,3 3,9 4,3 4,2 

Splošni vtis o predavatelju 4,5 4,5 4,5 4,5 
 

*Ocene: 5-odlično, 4-zelo dobro, 3- dobro, 2-zadostno, 1- nezadostno 

Študenti so v povprečju najbolj ocenili pripravljenost predavateljev na odgovarjanje na njihova 

vprašanja ter splošen odnos do študentov z oceno 4,7 na lestivi od 1 do 5. Manjše ocene so podali 

za razumljivost podane študijske vsebine in zanimivost predavanj, v povprečju 4,3. Najmanjšo 

oceno so dali splošnem vtisu o izpitu in sicer 4,2 na lestvici od 1 do 5. 
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Graf 8: Povprečne ocene, ki so jih podali udeleženci izobraževanja v programu Kozmetika 

 

Pri programu Kozmetika so prav tako najslabše ocenili zanimivost predavanj in splošen vtis o izpitu 

z povprečno oceno 4,3. Najboljše so ocenili pripravljenost predavateljev na odgovarjanje na 

zastavljena vprašanja ter splošen odnos do študentov z povprečno oceno 4,8 oz. 4,7 na lestvici od 1 

do 5.  

 

 

Graf 9: Povprečne ocene, ki so jih podali udeleženci izobraževanja v programu Velnes, 1.letnik 

Študenti 1. letnika Velnesa so najslabše ocenili splošen vtis o izpitu z oceno 3,9. Prav tako kot pri 

programu Kozmetika so študenti 1. letnika Velnesa najbolj zadovoljni z pripravljenostjo 

predavateljev na odgovore na zastavljena vprašanja, ki so jo ocenili z visoko povprečno oceno 4,7.  
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Graf 10: Povprečne ocene, ki so jih podali udeleženci izobraževanja v programu Velnes, 2.letnik 

Študenti 2. letnika programa Velnes so slabše ocene, v povprečju 4,3 na lestvici od 1 do 5, podali za 

področje povezovanja teorije in prakse ter za splošen vtis o izpitu. Splošen odnos predavateljev so 

ocenili z visoko oceno 4,8.  

 

 

Graf 11: Primerjava mnenj vseh skupin po programih in letniku 

 

Iz primerjalnega grafa vidimo, da so v povprečju slabše ocene podali študenti programa Velnes 1. 

letnik na vseh področjih, pri čemer ocene ne odstopajo bistveno od drugih skupin študentov v 
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programih Kozmetika  in Velnes 2. letnik. Vse povprečne ocene so enake ali višje od 4 na lestvici od 

1 do 5.  

 

Graf 12: Poskus primerjanja kazalcev med študenti in predavatelji (prvi del trditve-predavatelji, 

drugi del-študenti) 

 

Primerjava je le poskus identifikacije podobnih kazalcev oz. pri vprašalnikih smo poskušali 

identificirati ekvivalentne trditve, ki bi bile primerne za primerjavo med mnenji predavateljev in 

mnenji študentov. V prihodnje bomo oblikovali takšne vprašalnike, da bomo primerjali iste 

kazalnike v obeh skupinah. Največja odstopanja pri vzajemnih mnenjih se nanašajo na splošno 

mnenje predavateljev o primernosti študentov glede njihovega pristopa do študija, motivacije in 

aktivnosti, ki smo jo označili z primernostjo, ter splošnim vtisom študentov o predavateljih. Ocena 

gre v prid predavateljem, ki so dobili skoraj eno oceno višjo kot so to ocenili predavatelji za 

študente in sicer povprečno oceno 4,5. Primernost študentov je od strani predavateljev ocenjena z 

povprečno oceno 3,6. Temu primerno so predavatelji ocenjevali aktivnost študentov z povprečno 

oceno 3,5, pri čemer so študenti ocenili da so zahteve s strani predavateljev smiselne ter so jih 

ocenili z oceno 4,4. Pri ostalih primerjavah ni zaznati bistvenih odstopanj. Na podlagi meritev lahko 

sklepamo, da predavatelji pričakujejo več aktivnosti in zavzetosti s strani študentov. 

 

 



 
VSŠKV - Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti za študijsko leto 2014/15 

 Stran 31 od 50 

 

 

Priloga 3: Analiza praktičnega izobraževanja - mentorji 

 

Graf 13: Zadovoljstvo mentorjev s pripravo in izvedbo praktičnega izobraževanja 

 

Praktični del izobraževanja je bil deležen posebne obravnave in analize, ki je prikazana v posebnem 

poročilu o praktičnem delu izobraževanja, zato tukaj izpostavljamo le sklepne dele. Mentorji so zelo 

zadovoljni s pripravo in izvedbo praktičnega dela izobraževanja.  
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Graf14: Mnenje mentorjev praktičnega izobraževanja o kompetentnosti študentov 

 

Le 8% mentorjev je mnenja da študenti niso dovolj kompetentni za opravljanje dela v poklicih 

kozmetičarja oziroma na področju velnesa. Več ot 90% mentorjev praktičnega izobraževanja je 

mnenja, da so študenti kompetentni oz. da so delno kometentni za izbrani poklic. 

 

 

Graf15:Ustreznost lastnosti in spretnosti za praktično delo 

 

Iz ocen lastnosti in spretnosti študentov, pri čemer so mentorji ocenjevali prilagodljivost, 

organiziranost, natančnost in odgovornost, komunikacijske spretnosti, spretnosti vzpostavljanja 

medsebojnih odnosov in reševanja konflitov ter sposobnost timskega dela, sklepamo, da so te 

lastnosti študentov ustrezne (77%) oz. delno ustrezne (21%).  
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Graf16: Pridobitve podjetja z mentoriranjem praktičnega izobraževanja 

 

Mentorji praktičnega izobraževanja se delno oz. večinoma strinjajo, da študenti imajo vlogo znotraj 

podjetja, ki lahko pomeni pridobitev v smislu pomoči, potencialnih kadrov, nadomeščanja 

odsotnih delavcev ter da lahko prinesejo določena nova znanja v podjetje. Takšnih mnenj 

mentorjev je približno 78%, ostali menijo, da študenti ne pomenijo posebne pridobitve podjetja v 

tem smislu.   

 

 

Graf 17: Zadovoljstvo mentorjev z organizacijo praktičnega usposabljanja 
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Kot smo že ugotavljali zgoraj, trditev o zadovoljstvu z organizacijo in izvedbo praktičnega 

izobraževanja, v celoti oz. precej podpira 83% vseh mentorjev praktičnega izobraževanja. Delno se 

s to trditvijo strinja 11% vprašanih, 6% jih pa ni zadovoljno z izvedbo in organizacijo praktičnega 

izobraževanja.  

 

 

Graf 18: Doseganje ciljev na programu kozmetika 

 

Mentorji praktičnega izobraževanja se večinoma strinjajo, da so cilji, zastavljeni pri praktičnem 

usposabljanju za proklic kozmetičar v celoti doseženi, kar meni 47% mentorjev oz. so delno 

doseženi, s čimer se strinja 44% mentorjev. 9% jih meni, da cilj niso doseženi.  

 

 

Graf 19: Usposobljenost za svetovanje o zdravem načinu življenja 

 

Kar se tiče usposobljenosti za svetovanje o zdravem načinu življenja, so mnenja mentorjev zelo 

deljena, tako jih skoraj polovica oz. 43% meni, da študenti niso usposobljeni za svetovanje, 

medtem ko jih nekaj več lot polovica oz. 58% meni, da so študenti usposobljeni za takšna 

svetovanja.  
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Graf 19: Usposobljenost kandidatov za vodenje dokumentacije v organizaciji 

 

Mentorji praktičnega dela izobraževanja so prav tako deljeni glede mnenja o usposobljenosti 

študentov za vodenje dokumentacije v podjetju, ki se ukvarja s področjem velnesa oz. kozmetike. 

43% jih je mnenja da so usposobljeni, prav tako jih isti procent misli, da niso usposobljeni za to 

delo. 14% mentorjev misli, da so študenti delno usposobljeni da vodenje dokumentacije.  

 

 

 

Graf 20: Doseganje ciljev praktičnega izobraževanja v programu Kozmetika 
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Na podlagi grafa št. 20 lahko sklepamo, da so mentorji precej oz. v celoti zadovoljni z doseganjem 

ciljev praktičnega usposabljanja. Takšnega mnenja je 72% mentorjev, medtem ko se jih 25% strinja, 

da so cilji le delno doseženi. Le 3% jih misli, da cilji niso doseženi.   

 

 

Graf 21: Samostojnost študentov pri izdelavi in interpretaciji poslovnih poročil 

 

Mentorji praktičnega smo vprašali glede mnenja o samostojnosti študentov pri izdelavi osnovnih, 

sprotnih poslovnih poročil in interpretaciji le teh. Večina (78%) se strinja da imajo študentje dovolj 

oz. delno znanja za takšno samostojnost, 18% mentorjev misli, da študenti niso dovolj kompetentni 

za samostojnost pri izdelavio in interpretaciji poročil.  
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Priloga 4: Analiza praktičnega izobraževanja - študenti 

 

 

 

Graf22: Odstotek študentov po programu študija 

 

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes ima 66% vpisanih študentov na programu velnesa in 

34% na programu kozmetike, od tega 83% v prvem letniku študija in 17% v drugem letniku, kar 

lahko dodatno pojasnimo z dejstvom, da ima program kozmetike le eden letnik, program velnesa 

pa prvi in drugi letnik študija.  

 

 



 
VSŠKV - Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti za študijsko leto 2014/15 

 Stran 38 od 50 

Graf 23: Delež študentov po letnikih 

 

 

 

Graf 24: Zadovoljstvo študnetov s pripravo in izvedbo praktičnega izobraževanja 

 

Podobne rezultate, kot so jih dali mentorji praktičnega izobraževanja, razvidno iz zgornjih prilog, so 

študenti na splošno zadovoljni s pripravo in izvedbo praktičnega izobraževanja, oz. skoraj 80% jih 

je mnenja da je organizacija in izvedba bila zelo dobra.  Delno se strinja le 13 % vprašanih, ne strinja 

se ali pa ni opredeljeno okoli 7% vprašanih študentov.  
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Graf 25: Seznanjenost o zahtevanih kompetencah med praktičnim izobraževanjem 

 

Večina je mnenja, da so bili strani šole dovolj seznanjeni glede kompetenc, ki naj bi jih pridobili 

med praktičnim usposabljanjem. Takšnega mnenja je 72% vprašanih študentov. 21% študentov so 

mnenja, da so le delno bili seznanjeni glede potrebnih kompetenc. 6% misli, da niso bili dovolj 

seznanjeni o zahtevanih kompetencah.  

 

 

Graf 26: Zadostno znanje za dodeljene naloge 

 

Svoje znanje za opravljanje dodeljenih nalog pri praktičnem usposabljanju so oceni kot zadostno, 

kar meni več kot 80% vprašanih študentov, medtem ko je 18% študentov imelo premalo znanja za 

opravljanje dodeljenih nalog.  
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Graf 27: Mnenje študnetov o lastnih kompetencah 

68% študentov je mnenja da so pred prihodom v podjetje, kjer so opravljali praktični del 

izobraževanja imeli dovolj znanja oz. kompetenc za uspešno opravljanje praktičnega 

izobraževanja. Ostalih 32% se ne strinja, da so imeli dovolj kompetenc za opravljanje nalog. 

Podobno, 67% študentov je mnenja, da obvlada osnovne postopke dela na področju za katero se 

usposablja. 19% vprašanih se delno strinja, da obvlada osnovne postopke dela, medtem ko se 14% 

vprašanih s stem ne strinja. Večina je mnenja, da obvlada sodobno informacijsko komunikacijsko 

opremo s strokovnega področja, in sicer delno oz. v celoti jo obvlada 89% študentov, ostalih 11 do 

12% 7804 
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Graf 28: Samoocena študentov 

 

 

Samoocena lastnosti in spretnosti študnetov kaže, da so najbolj ocenili svojo prilagodljivost, 

samoiniciativnost in pripravljenost za učenje, sposobnost timskega dela ter spretnost 

vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov in reševanja konfliktov. Slabše ocene so podali 

ustreznosti komunikacijskih spretnosti ter iznajdljivosti.  

 

Graf 29: Katere dejavnosti bi se študentje udeležili, če bi jih organizirala šola 
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Če bi šola organizirala delavnico ali posvet v povezavi z ugotavljanjem lastnih kompetenc in 

karierno orientacijo, bi se je udeležilo več študentov kot če bi na to temo bilo organizirano 

predavanje.  

 

Graf 30: Pridobitve študentov s praktičnim izobraževanjem 

Študentje večinoma vidijo praktično usposabljanje kot pridobitev in sicer najbolj na področju 

konkretnih znanj za določena dela, ter kot možnost za kasnejšnje delo oz. zaposlitev. Manj 

pomembno se jim zdi prenos znanj med sodelavci, nadomeščanje kot možnost za samostojno delo 

in potencialno znanje za lastno samostojno delo.  

 



 
VSŠKV - Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti za študijsko leto 2014/15 

 Stran 43 od 50 

 

Graf 31: Zadovoljstvo študentov s praktičnim izobraževanjem 

 

Študenti so bili z organizacijo in izvedbo praktičnega izobraževanja v celoti, večinoma zadovoljni, 

precej zadovoljnih 44% ter popolnoma 32% študentov. Delno je zadovoljnih le 12% študentov, 

prav tako je 12% nezadovoljnih študentov. V spodnjem grafu 32 je razvidno, da so študenti velnesa 

večinoma mnenja, da so dosegli cilje praktičnega usposabljanja, ter da je le 7,2% takšnih, ki mislijo 

da cilje ne dosegajo pri praktičnem usposabljanju.  

 

 

Graf32: V kolikšni meri so doseženi cilji po mnenju študentov- Velnes 
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Graf 33: V kolikšni meri so doseženi cilji po mnenju študentov- Kozmetika 

 

Pri programu kozmetika je prav tako večina študentov mnenja, da dosegajo cilje pri praktičnem 

izobraževanju, pri čemer izpostavljajo spoznavanje pomena organizacije in načrtovanja dela v 

kozmetični praksi ter vključevanje v timsko delo, s čimer se strinja 90% vprašanih študentov. 

Podrobnosti so razvidne iz spodnjega grafa 34., kjer so cilj bolj podrobno analizirani. V grafu vidimo 

odstotke, ki se nanašajo na stopnjo oz. odstotek strinjanja študentov s posameznimi trditvami.  

Študentje so se najblj identificirali s trditvami (80% pritrdilnih odgovorov), da so razvili sposobnosti 

uporabe sodobne IKT, da so spoznali pomen uporabe bontona in etičnih načel pri delu s strankami, 

ter da razumejo vpliv primerno urejenega okolja na počutje strank. Najmanjši delež (50%) se počuti 

sposobne za vodenje dokumentacije in za kritično presojo med teoretičnimi izhodišči in obstoječo 

prakso.  

Dokaj značilno stopnjo strinjanja so podali trditvam o upoštevanju pravil in ukrepov glede varnega 

dela na področju kozmetike, sodelovanja pri trženju izdelkov in storitev ter sposobnosti za 

samostojno izvedbo storitev v kozmetični negi ter ostale praktične vidike opravljanja poklica, pri 

čemer se kar 70% študentov strinja z doseganjem cilja. Ostalih 30% se ali ne strinja, ali pa se deloma 

strinjajo (od10-20%).  
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Graf 34: Podrobnejši prikaz ciljev, za katere študenti mislijo, da so jih dosegli 
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Graf 35: Podrobnejši prikaz ciljev, za katere študenti mislijo, da so jih dosegli 
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Študenti velnesa so največ pritrdilnih odgovorov (78%) pri doseganju ciljev praktičnega 

izobraževanja, dali spoznavanju pomena varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 

razvoju svojih delovnih navad, natačnosti in storilni usmerjenosti. Spoznavanje konkurence, 

predpisov in razvoj poklicne identitete je pri polovici študentov (53%) predstavljalo dosežen cilj. 

Največ negativnih odgovorov glede doseganja ciljev, je pri uporabi specifične terminologije v 

domačem in tujem jeziku (32%),  za kar je prav tako isti odstotek (32%) študentov dal pritrdilen 

odgovor. Večina se delno strinja, da je lahko povezovala praktično in teoretično znanja, in le 47% 

vprašanih.  

 

 

Priloga 5. Izpitna uspešnost in povprečne ocene študentov 

 

 

Graf 36: Uspešnost izpitov – program Kozmetika 

 

Pri programu kozmetika so v razpisanih izpitnih rokih, pri predmetih kozmetične nege, 

kozmetologije, poslovne komunikacije in praktičnega izobraževanja, vsi študeti uspešno opravili 

svoje izpitne obveznosti.  Najslabšo uspešnost imajo študenti pri predmetih anatomije in 

računalništva, okoli 60% uspešnih.  
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Graf 37: Povprečje ocen pri predmetih – program Kozmetika 

 

V povprečju so študenti kozmetike dosegali dobre do prav dobre ocene. Najslabše povprečje imajo 

pri predmetu anatomije, pri katerem je tudi uspešnost opravljanja izpitne obveznosti nekoliko 

slabša in pri predmetu dermatovenerologija ter mikrobiologija.  

Najboljše ocene so pri praktičnem usposabljanju, računalništvu in poslovni komunikaciji.  

 

 

Graf 38: Uspešnost opravljenih izpitov – program Velnes 
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100% uspešnost šri programu velnes imajo predmeti strokovne terminologije v tujem jeziku, 

praktično izobraževanje v obeh letnikih,  oblikovanje in trženje velneških storitev ter čustvene 

inteligence. Najslabši uspeh je pri predmetih osnove zdravega prehranjevanja (66,7%) in strokovna 

terminologija v drugem tujem jeziku (65%). Pri teh dveh predmetih so tudi povprečja ocen 

nekoliko nižja in znašajo okoli 7. Najvišje ocene so študenti dobili iz področja praktičnega 

izobraževanja v obeh letnikih in iz predmeta čustvene inteligence.  

 

 

Graf 39: Povprečje ocen pri predmetih- program Velnes 

 

 

Na koncu ugotavljamo da imajo študentje visoko povprečje ocen, in sicer prav dober uspeh, pri 

čemer ima prvi letnik velnesa povprečje 8,22, 2. letnik nekoliko nižje povprečje 7,88 in prav tako 

program kozmetike 7,78.  V primerjavi z predhodnim evalvacijskim obdobjem imajo študenti v 

študijskem letu 2014/2015 visok prav dober uspeh s povprečjem 7,96 v odnosu na leto 2013/2014, 

ko je povprečje šole bilo 7,63.  
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Graf 40: Povprečen uspeh  

 

 

 

Graf 41: Primerjava povprečij v študijskem letu 2013/14 in 2014/15 
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Študentski svet; 22.02.2016 

 

Sprejel ga je svet šole na 2. seji, 09.03.2016  
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