
 

 

 

POROČILO O PODALJŠANJU AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
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Datum obiska: 15. in 16.4.2014 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je dne 16.1.2014 

imenoval skupino strokovnjakov za presojo v postopku prve akreditacije visokošolskega 

zavoda, v sestavi: 

predsednik Dr. PETER PURG 

član NEJC ILJEVEC 

članica Dr. BILJANA STOJANOVIČ, dr.med. 

 

Predstavnica agencije je bila: Anita Kajtezovič 

Podpis predsednika skupine strokovnjakov: ___________________________ 

Datum oddaje skupnega poročila agenciji: 6.5.2014 
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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela v mesecu 

februarju 2014. Obisk zavoda VIST je bil opravljen 15. in 16. 4. , vsakič med 8. in 18. uro, in je 

potekal po urniku, ki je bil predhodno usklajen z vodstvom visokošolskega zavoda. Skupina 

strokovnjakov je na pripravljalnem sestanku, ki je potekal 15.4.2014 uskladila priprave na 

obisk in kasneje pripravila skupno poročilo o zunanji evalvaciji. 

 



 

 

1. VPETOST V OKOLJE 

Ugotovljeno dejansko stanje 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Zavod VIST deluje v visokošolskem izobraževalnem okolju in izpolnjuje pogoje za podaljšanje 

akreditacije (Merila, 27. člen).  

Analiza ugotovitev 

 Zavod VIST ima javno objavljeno poslanstvo, vizijo in strategijo z opredeljeno vlogo v 
gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju ožjega in širšega okolja. Zavod se 
razvija v osrednjo institucijo na področju izobraževanja in raziskav iz kozmetike v 
širšem smislu ter na področju fotografije v Sloveniji. Zavod z izobraževanjem in 
raziskavami s področja kozmetike in velnesa skrbi za napredek in uveljavljanje stroke. 
Z visoko usposobljenim kadrom, ki ga usposablja, in raziskavami, ki jih dela za 
gospodarstvo (predvsem proizvajalce), vpliva na konkurenčnost izdelkov ter uvajanju 
novih pristopov v razvoju. Prav tako s svojimi kadri, objavami v specializiranih revijah 
ter organizacijo in udeležbami na festivalih in kongresih pomembno vpliva na 
uveljavljanje stroke in ozaveščanje javnosti.  

 Na področju fotografije zavod prispeva k dvigu splošne vizualne kulture in 
razreševanju ključnih vprašanj glede razvoja in umeščanje fotografije v medijski in 
kulturni prostor. To jim uspeva z visoko usposobljenimi kadri, razstavami študentov, 
organizacijo in soorganizacijo različnih dogodkov ter sodelovanjem v realnih projektih 
za gospodarstvo in neprofitne organizacije.   

 Zavod ne razpolaga z javnimi viri. V letu 2014/2015 nameravajo ustanoviti šolski 
storitveni center s pomočjo katerega si bodo zagotovili dodatne prihodke. 

 Zavod VIST je vključen v razvejano mrežo povezav z okoljem - tako z institucijami v 
visokošolskem in raziskovalnem prostoru, kot s širšim družbenim okoljem in 
gospodarstvom. Povezuje se s posameznimi poslovnimi subjekti in jim daje strokovno 
podporo. Zavod tesneje sodeluje na poslovnem področju s podjetji Ilirija in Afrodita. Z 
drugimi šolami in subjekti pa kot partner v projektih. Primer dobre prakse je tudi 
sodelovanje zavoda pri vzpostavljanju kozmetične linije študentke zavoda. Dobre 
odnose ohranjajo s svojimi diplomati tudi na način, da jim omogočajo prenos znanj 
pridobljenih v praksi na mlajše generacije študentov v obliki gostujočih predavanj. 

 Dobra diferenciacija se kaže proti »konkurenci« višjih šol, VIST je tudi ustrezno 
povezan s srednješolskim in višješolskim segmentom pri obeh programih. 
Prvostopenjski študijski programi VIST-a dajejo ustrezno osnovo za nadaljevanje 
študija na drugi stopnji. Študenti so z znanjem in pridobljenimi kompetencami dobro 
zaposljivi že po končanju 1. stopnje.  

 Vodstvo šole načrtuje izdajo strokovne revije, katere vsebina bi povezovala oba 
študijska programa: kozmetiko in fotografijo. 



 

 

 Zunanji deležniki pričajo, da so študenti programa Kozmetike pridobili vse 
kompetence za sodelovanje in komunikacijo na strokovnem področju (nega, 
zdravljenje kože), v dodiplomskem programu. Pri Kozmetiki so zelo pomembna 
teoretična znanja, zaradi vse pomembnejše in večje mejne domene z medicino, zato 
je usmeritev v magistrski program ustrezna. 

 V programu Fotografija so vsi segmenti (reportažna, reklamna, avtorska/umetniška..) 
na VIST (v nasprotju z drugimi smermi podobnih ponudb pri konkurenčnih zavodih) 
zastopani enakomerno; ustrezno je ravnovesje med analogno in digitalno paradigmo. 
Delodajalci pohvalijo tehnično kompetentnost, post-produkcija fotografij; pa tudi 
avtorska kakovost (zadnjih generacij) je zaznavana kot pozitivna. Pri Fotografiji kaže 
poskrbeti za povratno zanko iz prakse (galerije, agencije, studii), pri obeh programih 
pa je potrebno formalizirati mentorstvo, uredit proces pridobivanja in sledenja ter 
evalvacije praktičnega izobraževanja, ter ga vključiti v siceršnji proces zagotavljanja 
kakovosti. 

 
Prednosti 

 VIST je manjša zasebna izobraževalna institucija, ki je zaradi svoje majhnosti hitro 
prilagodljiva spremembam na gospodarskem in izobraževalnem področju. 

 Pozitivna vloga zavoda v gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju okolja je 
potrjena s strani ključnih deležnikov.  

 Podoba zavoda in njegovih učiteljev ter diplomantov v okolju je pozitivna. 

 Diplomanti se vračajo na šolo kot pedagoški delavci in sodelavci ter vstopajo z njo v 
poslovne odnose.  

 Konkurenčna pozicija šole glede na druge sorodne izobraževalne ponudbe ter v 
vertikali je dobra.  

 Realizirani učni izidi so v skladu s pričakovanjem zaposlovalnega in siceršnjega, 
širšega okolja, diplomanti so ustrezno vključeni v javno življenje (posebej Fotografija), 
izkazujejo dobro zaposljivost znotraj možnosti posamezne discipline. Diplomanti 
pridobijo vse kompetence za sodelovanje in komunikacijo na posameznem 
strokovnem področju. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Ustanovitev alumni kluba, ki naj bo diferenciran po programih. 

 Povečati mednarodno izmenjavo študentov in pedagoških delavcev. 

 Zvišati število ur praktičnega usposabljanja za dodiplomske študente na obeh 
smereh.  

 Za mentorstvo izbirati partnerje, ki imajo zaposleno diplomirano kozmetičarko. 

 Študente Fotografije bolj motivirati za reden, zgoščen študij in jim omogočiti ter 
osmisliti mednarodno izmenjavo. 

 



 

 

Neskladnosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

 

 



 

 

2. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

Ugotovljeno dejansko stanje 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

VIST izpolnjuje merila za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda določenih v Merilih 

za akreditacijo, čl. 28. 

Analiza ugotovitev 

 Zavod nemoteno deluje, prehodnost študentov je dobra.  

 Povezuje se z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja v ožjem geografskem 
okolju, kar dokazujejo s sporazumi o sodelovanju.  

 Diplomante, ki so v teku izobraževanja pokazali večji interes za sodelovanje, 
zaposlijo. 

 Zaposljivost študentov na šoli spremljajo in jim tudi pomagajo. 

 V redni in izredni študij vpisujejo že 6. generacijo bodočih diplomiranih 
kozmetičark/diplomiranih kozmetikov v triletni študij. Izbirnost 
predmetov/področij omogočajo iz: kozmetične nege, pedikura in manikura, 
velnes, ličenje oz. maskiranje, idr. Omogočajo tudi delni študij – izpopolnjevanja 
na strokovnem področju.  

 V magistrski študij kozmetike (2. bolonjska stopnja) za naziv magister/magistrica 
kozmetike vpisujejo 2. generacijo v dveletni podiplomski program. Omogočajo 
izbiro izobraževanja za:   zahtevna, posebna ter pred in pooperativna kozmetična 
nega, napredni kozmetični izdelki in druga ključna znanja za celovito delo. 

 Izvajajo triletni visokošolski študij Fotografije in razmišljajo o pripravi 
drugostopenjskega študija tega programa. 

 Pri vpisu in med študijem upoštevajo predhodno pridobljena znanja, veščine in 
izkušnje in omogočajo tudi delni študij – izpopolnjevanja.  

 V programu Fotografija so vsi segmenti (reportažna, reklamna, 
avtorska/umetniška..) na VIST, zastopani enakomerno; ustrezno je ravnovesje 
med analogno in digitalno paradigmo. 

 Pri opravljanju strokovne prakse sodelujejo z zasebniki na področju kozmetike in 
fotografije, kjer študente vključujejo v pripravo delovnega procesa in v delo s 
strankami ter v proizvodnjo produktov.  

 Na seznamu Zavoda za zaposlovanje RS z dne 21.4.2014 je razpisano eno prosto 
delovno mesto za fotografa, za kozmetiko in druge strokovnjake, ki jih izobražuje 
predložen program, pa ni objavljenih prostih delovnim mest. 

 Študenti so seznanjeni z zaposljivostjo in s situacijo na trgu dela. 

 Vloge in pristojnosti zaposlenih so jasno razdeljene, kljub majhnosti ne prihaja do 
preobremenitev ali kompetenčnih konfliktov. Vsi zaposleni, študenti ter organi 
delujejo v skladu z veljavnimi akti oz. zakonom. 



 

 

 Strokovno in umetniško delo izkazuje področno ustreznost delovanja VIST, v 
zadnjem času se mu pridružuje tudi raziskovalno-razvojna dejavnost, na katero 
zavod načrtuje opreti naraščajoč delež prihodkov.  

 Objava dosežkov tega dela je ustrezna, vidnost v javni in širši strokovni sferi je 
solidna. Ti dosežki so zelo dobro vključeni v izvedbo izobraževalnega programa, ki 
je ustrezno sprotno aktualizirana in osvežena.  

 Tako znotraj zavoda kot tudi navzven (Ilirija, UAL, VŠD) se zavod stabilno povezuje 
v projektih ter drugih stalnih sodelovanjih. 

 Strokovno in umetniško delo izkazuje področno ustreznost delovanja VIST, v 
zadnjem času se mu pridružuje tudi raziskovalno-razvojna dejavnost, na katero 
zavod načrtuje opreti naraščajoč delež prihodkov. Objava dosežkov tega dela je 
ustrezna, vidnost v javni in širši strokovni sferi je solidna. Ti dosežki so zelo dobro 
vključeni v izvedbo izobraževalnega programa, ki je ustrezno sprotno aktualizirana 
in osvežena. Zavest o osveževanju vsebine in ciljev programa je prisotna tako pri 
učiteljih kot vodstvu. 

 

Prednosti 

 Šola ima ustrezno zastavljene cilje, ki so spremljani s strani vodstva, vključeni v 
strateški načrt ter dobro umeščeni v širšo poslovno strategijo zavoda ter njegov širši 
poslovni sistem. Postavljeni cilji so optimalno uresničevani v realističnem obsegu.  

 Notranja organiziranost VIST je jasna, delovanje organov upravljanja je povečini 
pregledno.  

 Načrtovane in dosežene kompetence so usklajene v okviru možnosti (nizko aktualno 
število diplomantov Fotografije).  

 Vpis je usklajen s potrebami okolja, oz. se nanje tržno odziva. Svetovalne storitve v 
povezavi z vpisom in študijem delujejo, prehodnost je stimulirana, diplomski krožek 
skuša pospešiti proces diplomiranja. 

 Karierni center je bil formalno ustanovljen 2012 ter solidno skrbi za povezovanje z 
zaposlitveno sfero, tudi preko posebnih dogodkov kot npr. FotoVIST in Festival 
kozmetike & velnesa.  

 Diplomanti pridobijo vse kompetence za sodelovanje in komunikacijo na 
posameznem strokovnem področju. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Izobraževanje kozmetičark na visokošolskem nivoju daje tudi ustrezno kadrovsko 
osnovo za izvajanje mentorskega dela praktikantom pri javnih in zasebnih izvajalcih 
kozmetičnih storitev, kar do sedaj ni bilo možno zaradi manjka možnosti 
izobraževanja kozmetičark na visokošolskem nivoju. 

 Zagotoviti enakomerno vključenost ter predvsem obveščenost o ključnih odločitvah 
in procesih na zavodu predvsem med pogodbenimi (zunanjimi) sodelavci. 



 

 

 Konsolidirati sistem podpore in promocije mednarodne mobilnosti predvsem pri 
študentih.  

 Konsolidirati obseg in trajanje praktičnega izobraževanja pri izvajalcih, povratno 
informacijo vključiti v sledenje kakovosti ter strategijo razvoja (programov), 
stimulirati izobraževanje mentorjev. 

 

Neskladnosti 

Niso bile ugotovljene. 



 

 

3. KADRI 

Ugotovljeno dejansko stanje 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Na podlagi priložene dokumentacije ugotavljamo, da sta število in struktura sodelujočih v 

načrtovanih študijskih programih, ki opravljajo znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma 

strokovno delo, v skladu z Merili za akreditacijo (čl. 29). 

 Analiza ugotovitev 

 Visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov, 
dokazujejo veljavno izvolitev v naziv ali pa dokazujejo, da so v postopku za 
izvolitev v naziv. 

 Iz priložene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj v merilih za izvolitve v 
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
upošteval minimalne standarde NAKVIS za izvolitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih 
zavodih. 

 Sestava senata je z vidika ustrezne zastopanosti vseh disciplin ter kompetenc 
jasna in ustrezna. 

 Iz dokumentacije in razgovora je razvidno, da so osebe, odgovorne za študentske 
zadeve, v rednem delovnem razmerju na zavodu – skupno so za dva programa na 
voljo tri polno zaposlene osebe, ki se dobro dopolnjujejo. 

 

Prednosti 

 Ustanovitelj VIST ima razvito osnovno raziskovalno infrastrukturo, kar omogoča in bo 
predvidoma omogočalo dober kadrovski nabor za izvedbo raziskovalnih projektov in 
vključevanje najnovejših znanstvenih dognanj v pedagoški proces. 

 Kadrovska struktura je ustrezna, razmerje med redno in pogodbeno zaposlenimi je za 
ustroj zavoda vzdržno. 

 Habilitacijski postopek je ustrezen, dokazila o izvolitvah so ustrezna, minimalni 
standardi so upoštevani. 

 Strokovni sodelavci in tehnični podporni kadri delujejo učinkovito, zaposlene v 
referatu so v rednem delovnem razmerju za polni čas.  

 Dekan je dominantno vozlišče pedagoške refleksije, deloma prevzema vlogo senata, 
sicer učinkovito vzdržuje akademski zbor. Tajnik dobro kompetenčno dopolnjuje 
močno obremenjeno mesto dekana. 

 Vsi zaposleni in sodelavci so zadovoljni s pogoji dela ter nagrajenostjo. 



 

 

 Senat enakopravno zastopa obe programski področji in vsa relevantna pod-področja. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

 Mentorsko delo bi glede na stopnjo študija in na manjše število študentov na učitelja 
lahko imelo bolj poudarjeno vlogo. 

 Glede na danosti bi bili lahko bolj konkretno predstavljeni kadrovsko-razvojni cilji 
predvsem na področju mentorstva pri praktičnem usposabljanju kozmetičark. 

 Smiselno bi bilo povečati število redno zaposlenih (nedoločen čas) in s tem pripomoči 
k večji pripadnosti visokošolskemu zavodu in večanju kakovosti izvajanja študija. 

 Priporočamo, da se oblikujejo delovna mesta visokošolskih sodelavcev/asistentov 
(trenutno te kompetence na Fotografiji pokrivajo absolventi), te je potrebno ustrezno 
vključevati v pedagoško delo.  

 Za načrtovani magistrski program Fotografije bo nujno dovolj zgodaj zagotoviti 
ustrezno kadrovsko strukturo skozi transparenten in natančen proces izvolitve.  

 

Neskladnosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

 



 

 

4. ŠTUDENTI 

Ugotovljeno dejansko stanje 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Zavod VIST izpolnjuje kriterije po Merilih za akreditacijo (Merila, 30. člen).  

Analiza ugotovitev 

 Študenti se na zavodu počutijo dobro, zadovoljni so z odnosi znotraj zavoda, kot 
prednost pa navajajo majhnost in predvsem osebni odnos. Sicer je težko govoriti 
o usklajevanju vpisa potrebam relevantnih okolij, saj je program Kozmetika 
edinstven in so prvi diplomanti tega programa pred časom komaj prišli na trg. 
Glede na to, da je njihova zaposljivost dobra, lahko ocenimo, da število vpisanih 
študentov ni preveliko. Prav tako so programi zavoda VIST pripravljeni tako, da ne 
konkurirajo programom, ki izobražujejo za podobna področja. Tudi program 
Fotografija ustvarja diplomante, ki so zaposljivi, a je za tovrsten profil značilna 
predvsem samozaposlitev – zavod v ta namen organizira predavanja. 

 Študenti imajo tekom študija več možnosti in načinov pridobivanja ustreznih 
kompetenc in vključevanja v raziskovalne in strokovne projekte. Ena od možnosti 
je vključevanje v raziskovalne in strokovne projekte v okviru opravljanja 
obveznega praktičnega usposabljanja. Študenti lahko praktično usposabljanje 
opravijo v okviru raziskovalnih projektov, ki jih vodijo nosilci predmetov. Zavod v 
vlogi navaja vrsto projektov v katere so bili vključeni študenti, v razgovorih pa je 
bilo ugotovljeno, da so študenti resnično sodelovali v teh projektih. Zavod 
omogoča vključevanje v projekte študentom vseh programov (Kozmetika 1. in 2. 
stopnja ter Fotografija 1. stopnja), ki jih trenutno izvaja. 

 Informacije glede vpisa in študijskih programov, ki jih šola izvaja, nudi služba za 
študentske zadeve na šoli. Dostopne so tudi na spletu, promocijskem gradivu VIST 
in vsakoletnem Razpisu za vpis. Študenti so s postopkom priznavanja znanj, 
spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih seznanjeni in se 
ga poslužujejo. 

 VIST ima vzpostavljen informacijski sistem SOD (spletna informacijska deska – e-
referat), ki študentom omogoča elektronsko prijavo in odjavo od izpitov, pregled 
prijav in odjav, pregled razpisanih izpitnih rokov ter rezultatov izpita. 

 Zavod sicer omogoča izmenjave študentov, a je teh izmenjav malo. Zavod bo 
moral aktivneje pristopiti k promociji izmenjav in študentom, ki se zanje odločijo, 
nuditi maksimalno podporo. Zavod lahko na področju izmenjav naredi veliko več 
na programu Fotografije. 

 Študenti sodelujejo pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja študijskih 
programov preko anket, ki jih zavod v elektronski obliki izvaja ob zaključku učnih 
enot in preko predlogov, ki jih sporočijo izvajalcu učne enote ali dekanu. Študenti 



 

 

sami opažajo, da so njihovi predlogi upoštevani, saj se program spreminja in 
izboljšuje z vidika kakovosti. 

 Študenti VIST delujejo v skladu z relevantnimi splošnimi pravnimi akti. Njihova 
zastopanost v Senatu in Akademskem zboru zavoda je zagotovljena v 24. in 36. 
členu Statuta zavoda, ki je usklajen z Zakonom o visokem šolstvu. Študenti 
funkcionarji so vabljeni na seje organov in se jih tudi udeležujejo (v večini so seje 
pisne). Njihovo mnenje je enakovredno upoštevano. Realizacijo svojih predlogov 
pa večinoma dosežejo kar preko neformalnih poti (razgovor z dekanom). Statut 
VIST opredeljuje tudi naloge in dolžnosti članov teh organov. 44. člen Statuta VIST 
določa sestavo Študentskega sveta, 45. člen pa opredeljuje njegove naloge in 
dolžnosti. 

 Študenti VIST so organizirani v študentski svet. Srečujejo se na sejah, ki jih 
sklicujejo po potrebi. Svoje delo dokumentirajo z zapisniki, ki so bili zgledno 
urejeni in na vpogled ob obisku zavoda. Študentski svet na razvoj kakovosti 
zavoda neposredno vpliva s svojim delom in odločitvami ter posredno preko 
predstavnice v Komisiji za kakovost. Prav tako so študenti prisotni v vseh organih 
opravljanja zavoda. Članica Komisije za kakovost sodeluje tudi pri pripravi 
samoevalvacijskega poročila. Študenti so o odločitvah zavoda seznanjeni preko 
spletne oglasne deske (SOD) in svojih predstavnikov letnikov.  

 Zavod svoje študente redno informira o zaposlitvenih možnostih in o 
zaposlovanju svojih diplomantov. Aktualne zaposlitvene oglase zavod sprotno 
objavlja na svoji oglasni deski prav tako pa organizirajo razna srečanja za 
predstavitev sponzorjev in študentom tako nudi možnost navezovanja stikov z 
bodočimi delodajalci. 
 

Prednosti 

 Zavod je v vsem svojem delovanju usmerjen v dobrobit študenta in kakovost njegove 
strokovne izobrazbe. 

 Študenti so vključeni v vse strokovne dejavnosti zavoda, povezani so v programske in 
projektne skupine ter vključeni v tekoče delo. 

 Študenti imajo dobro opredeljene naloge v organih upravljanja in so v delovanje 
optimalno vključeni, formalno je to delovanje ustrezno zaslonjeno. Imajo tudi vpliv na 
izvedbo in ustroj (posodabljanje) obeh študijskih programov. 

 Študenti so dobro informirani o njihovi zaposljivosti. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

 Povečati vključevanje študentov v Erasmus in druge programe za mednarodno 
mobilnost. 

 



 

 

Neskladnosti 

Niso bile ugotovljene. 

 



 

 

5. MATERIALNI POGOJI 

Ugotovljeno dejansko stanje 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Vlagatelj z vidika zagotavljanja materialnih pogojev, navedenih v 31. členu Meril za 

akreditacijo, izpolnjuje merila za ponovno akreditacijo zavoda. 

Analiza ugotovitev 

 Posamezne predavalnice ustrezajo predvidenemu številu vpisanih študentov v 

študijski program. Opremljenost predavalnic in laboratorijev je 

ustrezna in sodobno opremljena, kar omogoča kvalitetno izvedbo 
pedagoškega procesa. Iz dokumentacije in ogleda je razvidno, da ima VIST v 
lasti in najemu ustrezno število prostorov, potrebnih za izvedbo študijskih 
programov kozmetika in fotografija. 

 VIST ima zagotovljena dokazila o lastništvu in najemu prostorov, v katerih se 

izvaja študijski program. Študijski programi se izvajajo na treh 

lokacijah.  

 Prostori so delno primerni za izvajanje študijskega programa tudi za študente s 
posebnimi potrebami. 

 VIST ima na voljo sodobno IKT opremo, ki lahko zagotavlja uspešno izvajanje obeh 
študijskih programov. 

 V okviru VIST obstajata dve manjši knjižnici, ki omogočata študentom in 
zaposlenim dostop do gradiva, ki v precejšnji meri pokriva področji obeh 
študijskih programov; zavod pa ima sklenjene tudi pogodbe s CTK in NUK, 
študentom krijejo članarino. 

 Potrošni material za izvajanje vaj v laboratorijih dobivajo od 

sponzorjev, domačih in tujih poslovnih partnerjev.   
 
Prednosti 

 Dobro opremljeni kabineti in laboratoriji za izvedbo praktičnega 

usposabljanja dajejo možnost izvedbe raziskovalnih projektov in s 
tem dodaten vir financiranja. Študentom pa prikaz raziskovalnega 

dela v praksi.  
 V vseh predavalnicah in kabinetih imajo urejen dostop do interneta. 

 Študenti fotografije imajo možnost izposoje fotografske opreme in 
koriščenja prostorov za izvajanje vaj in raziskovalno delo. 

 Za študente kozmetike imajo v referatu seznam priporočenih učnih 
baz, četudi ni povsem popoln.  

 



 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Nakup študijske in strokovne literature za oba študijska programa.  

 Izdajanje lastne strokovne revije. 
 Dopolniti oznake na vratih, ter na stavbi Vodnikova 126 (identiteta šole/programa, 

urniki, navigacija, vloge osebja…). 

 Nadalje ustrezno vzdrževati aktualnost opreme. 

 Stimulirati razvoj specifične avtorske študijske literature s strani učiteljev. 
 

Neskladnosti           

Niso bile ugotovljene. 

 



 

 

6. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Ugotovljeno dejansko stanje 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Vlagatelj z vidika zagotavljanja kakovosti, navedenih v 32. členu Meril za akreditacijo, 

izpolnjuje merila za ponovno akreditacijo zavoda. 

Analiza ugotovitev 

 Glede na dostopne formalne informacije je sistem zavoda zasnovan v smislu 
notranjega zagotavljanja kakovosti – omogoča zbiranje in analiziranje podatkov, 
na podlagi katerih zavod lahko ugotovi svoje dejansko stanje in posledično lahko 
načrtuje svoj razvoj oz. razvoj svojih študijskih programov. 

 Samoevalviranje ustreznosti pedagoškega procesa in predavateljev se izvaja s 
študentskimi anketami. Samoevalvacijsko poročilo je napisano in predstavljeno na 
akademskem zboru. Komisija za kakovost ustrezno deluje. Težnja zavoda je po 
prilagajanju in izboljševanju pedagoškega procesa. 

 Praktično usposabljanje študentov je zagotovljeno. Pri kvaliteti tega pa šola nima 
možnosti večjega vpliva, dokler ne bo vzpostavljena mreža ustreznih kadrov za 
mentorsko vlogo (visokošolska izobrazba mentorjev). 

 Formalno je izkazano upoštevanje zakonodaje o merilih za izvolitve v nazive. Vsi 
sklepi na VIST se sklicujejo na skladnost z ZViS in Merili. 

 Pri mednarodnem sodelovanju izkazuje VIST v samoevalvacijskem poročilu 
vključenost učiteljev študijskih programov in študentov v mednarodne projekte, 
izkazana je projektna aktivnost. Študenti in učitelji so vključeni v mednarodno 
izmenjavo preko ERASMUS-a, četudi študenti v ne povsem optimalni meri. 

 Za študente, ki so diplomanti drugih šol imajo pripravljene 
uvajalne seminarje, ki obsegajo praktično delo iz stroke v katero 

se vpisujejo in so organizirani pred vpisom. Večina študentov si 
sama plačuje študij.  

 Predavatelji preverjajo kvaliteto in zahtevnost študijskih 
programov z ocenjevanjem znanja pri študentih. Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. letnik je visoka in je bila v štud. letu 2012/13 
92,5 % na kozmetiki in 76,32 % na fotografiji, med 2. in 3. 

letnikom pa 85,9 % in 95,65 % (VIST, samoevalvacijsko poročilo 
za leto 2012-13). 

  
Prednosti 

 Po opravljeni samoevalvaciji lahko z manjšimi korekturami 
spremenijo in odpravijo opažene pomanjkljivosti.  



 

 

 Zaradi sorodstvenih vezi med vodilnimi delavci je poslovanje zavoda 
zanesljivo in omogoča hitre spremembe, tozadevnih tveganj se 

vodstvo dobro zaveda, podobno tudi širši kolektiv – in jih tudi 
sprejema.   

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Samoevalvacijsko poročilo objaviti na spletu in tako omogočiti 

informiranje o stanju in poslovanju šole vsem zaposlenim in 
študentom, to proaktivno podpreti s ciljno promocijo tega 

dokumenta, ter njegovo transparentno diskusijo. 
 Krepiti vlogo KzK predvsem v relaciji do dekana in senata, formalizirati sedaj »pol-

formalne« procese sledenja in izboljševanja kakovosti, načrtno vzpostavljati kulturo 
kakovosti v vseh skupinah deležnikov. 

 Samoevalvacijsko poročilo naj vsebuje pregledno opredeljene priložnosti za 
izboljšave, kompetence in roke za njihovo izvajanje, podpora izvedbi izboljšav naj bo 
integrirana v druge procese odločanja na zavodu (akcijski načrt).  

 Samoevalvacijsko poročilo naj bo v ustrezni obliki in obsegu objavljeno, z njim (in 
delom KzK) naj bodo proaktivno seznanjeni vsi ključni deležniki. 

 

Neskladnosti 

Niso bile ugotovljene. 

 



 

 

POVZETEK 

Zavod VIST je v nekaj letih svojega razvoja dosegel prepoznavnost na področju obeh 

visokošolskih programov, tako Fotografije kot Kozmetike. Zavod se vključuje v vse relevantne 

akademske procese na obeh programskih področjih na nacionalni ravni, je dobro vpet v 

okolje. Nekateri izzivi v mednarodnem sodelovanju še ostajajo, raziskave za industrijo bodo v 

bodoče pomemben vidik razvoja VIST. Študentje in učitelji so zadovoljni in dobro orientirani 

ter podprti v svojem delu, prav tako zaposleni, vodstvo ustrezno obvladuje vse organizacijske 

in managementske procese. Opremljenost šole je zelo dobra, še posebej na področju 

Kozmetike. Procesi sledenja kakovosti so v vzpostavljanju, zavod ustrezno sprotno rešuje vsa 

vprašanja in težave deležnikov. Skupina strokovnjakov podpira podaljšanje 

akreditacije pričujočega zavoda. 

 

SUMMARY  

           

Prednosti in priložnosti za izboljšanje 

Prednosti  Priložnosti za izboljšanje 

 Diplomanti se vračajo na šolo kot 
pedagoški delavci in sodelavci ter 
vstopajo z njo v poslovne odnose.  

 Realizirani učni izidi so v skladu s 
pričakovanjem zaposlovalnega in 
siceršnjega, širšega okolja. 

 Šola ima ustrezno zastavljene cilje, in 
jim sledi. 

 Karierni center je bil formalno 
ustanovljen 2012 ter solidno skrbi za 
povezovanje z zaposlitveno sfero. 

 Dobra strokovna usposobljenost in 
enakomerna zastopanost po 
področjih in predmetih. 

 Zavod je v vsem svojem delovanju 
usmerjen v dobrobit študenta in 
kakovost njegove strokovne 
izobrazbe. 

 Študenti imajo vpliv na izvedbo in 
ustroj (posodabljanje) obeh študijskih 
programov. 

 Dobro opremljeni kabineti in 

laboratoriji za izvedbo 
praktičnega usposabljanja. 

 Ustanovitev oz. pospešitev delovanja 
alumni kluba, ki naj bo diferenciran 
po programih. 

 Povečati mednarodno izmenjavo 
študentov in pedagoških delavcev. 

 Zagotoviti enakomerno vključenost 
ter predvsem obveščenost o ključnih 
odločitvah in procesih na zavodu 
prvenstveno med pogodbenimi 
(zunanjimi) sodelavci. 

 Razbremeniti mesto dekana kot 
osrednjega vozlišča spremljanja in 
refleksije akademskega dela. 

 Povečati obveščanje in vključevanje 
študentov v Erasmus in druge 
programe za mednarodno mobilnost. 

 Nakup študijske in strokovne 

literature za oba študijska 
programa.  

 Stimulirati razvoj specifične avtorske 
študijske literature s strani učiteljev. 

 Samoevalvacijsko poročilo 

objaviti na spletu in tako 
omogočiti informiranje o 



 

 

stanju in poslovanju šole 
vsem zaposlenim in 

študentom. 
 


