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TEMATIKA REFERATA 

 Celovito obvladovanje kakovosti 

 Značilnosti učeče se organizacije 

 Povezanost koncepta „Učeča se organizacija“ s konceptom 

„Poslovna odličnost“ 

 O celovite kakovosti do poslovne odličnosti učeče se organizacije 

v izobraževanju 

 Pomen internacionalizacije v šolstvu 

 Empirični del – Mobilnost na VSŠ ŠC Kranj, kot orodje za 

internacionalizacijo na poti do poslovne odličnosti                           
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CELOVITO OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 

 Razlogi:  

 spreminjanje zunanjega okolja – globalizacija 

 vedno večji vpliv konkurence 

 biti in ostati konkurenčen na tržišču 

 uspešne in učinkovite organizacije – celovito obvladovanje kakovosti    

 Kakovost je gibljiva tarča 

 notranji vidik: tehnična skladnost izdelka  

 zunanji vidik: zadovoljevanje pričakovanj kupcev  

 Merjenje kakovosti storitvenega sektorja  

 strokovnost, opredmetenost, odzivnost, varnost, zanesljivost, 

dostopnost storitve, informiranje, upoštevanje bontona komuniciranja 

 celovito obvladovanje kakovosti – osnova za nadgradnjo  
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CELOVITO OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 

 v praksi uporaba različnih mednarodnih standardov 

 ISO – mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO 9000-2008) 

 usmerjenost k odjemalcu 

 vodenje 

 vključenost zaposlenih 

 procesni pristop 

 sistemski pristop 

 nenehno izboljševanje 

 odločanje na osnovi dejstev 

 vzajemno koristni odnosi s poslovnimi partnerji  
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CELOVITO OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 
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ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE 

 sposobnost stalnega učenja in prilagajanja spremembam  

 učeče se okolje, učeča se organizacija in učeči se zaposleni  

 intelektualni kapital organizacije  

 kvalitetne informacije 

 organizacijski kapital 

 kapital poslovnih odnosov 

 človeški kapital (vključeni vsi zaposleni) 

 

„Nepismen v 21. stoletju ne bo samo tisti, ki ne bo znal brati in pisati, 

nepismen v 21. stoletju bo tudi tisti, ki se ne bo znal učiti, pozabljati in se 

ponovno učiti. (Toffler v Rosenberg, 2001, str. 3). „ 
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ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE 
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ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE 

 

 

 

  

Primer učeče se organizacije – dobra praksa v SLO:  

(Center za poklicno usposabljanje pri GZS: Standardi USO – S11  
  Učeča Se Organizacija, po 11 načelih): nekaj podjetij, nobena javna ustanova 
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POSLOVNA ODLIČNOST 

 Povezanost koncepta „Učeča se organizacija“ in „Poslovna odličnost“ 

 Učeča se organizacija se učinkovito prilagaja nepredvidljivim 

situacijam  

 

 Evropska fundacija za kakovost- model poslovne odličnosti EFQM 
(European Foundation for Quality Management, Bruselj) 

 Slovenska Fundacija za Poslovno Odličnost – priznanje RS  

 Cilj: zagotavljanje konkurenčnosti proizvodov in storitev na tujih trgih 

 zlato, srebrno, bronasto 

 3 kategorije pravnih oseb 

 

 Dobra praksa v SLO: letos prvič zlato priznanje; mednarodno 

veljavno; 2 organizaciji zasebnega sektorja 
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POSLOVNA ODLIČNOST 

 Model poslovne odličnosti temelji na 9 merilih 
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POSLOVNA ODLIČNOST V 

IZOBRAŽEVANJU 

 Poslovno odlična je stalno učeča se izobraževalna inštitucija  

 

 Cilji - doseganje enakovredne kakovosti, primerljivost z 

mednarodnimi inštitucijami 

 

 povečanje intelektualnega kapitala za dosego  

 strokovno – izkustveno znanje (osebno znanje)  

 tehnološko-informacijsko (organizacijsko znanje) 

 poslovno – ekološko (znanje okolja)  
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OD CELOVITE KAKOVOSTI DO 

POSLOVNE ODLIČNOSTI V ŠOLSTVU 

 

 Nekaj primerov dobre prakse slovenskih šol: 

 Priznanje Q-VIZ: poudarek na odnosu do notranjih in zunanjih 

udeležencev izobraževanja; prejemniki 2013 - 6 šol; 

 Priznanje kakovosti Impletum:  Uvajanje novih izobraževalnih 

programov na področju višjega strokovnega izobraževanja 2008-2011: 

Sistem vodenja kakovosti za Višje šole;  90% višjih šol; 

 Certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP), 

Slovenski inštitut za meroslovje- SIQ (10 vrtcev, 2 OŠ, 2 SŠ, 1VŠ) 

 Certifikat kakovosti po mednarodnih standardih ISO 9001:2008 (2 vrtca, 

1 Visoka šola)  

 Evropsko združenje poslovnih šol- Priznanje za poslovno odličnost po 

mednarodnih standardih (EQUIS); Ekonomska fakulteta v LJ (118 

evr.šol) 
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INTERNACIONALIZACIJA V ŠOLSTVU 

 

 trend globalizacije iz gospodarstva v šolstvo  

 povezovanje evropskega šolskega prostora 

 doseganje želene konkurenčnosti v mednarodnem 

okviru 

 glavno načelo bolonjskega procesa- skrb za 

kakovost 

 internacionalizacija je orodje za doseganje celovite 

kakovosti in poslovne odličnosti  

 

 
       13 
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5. INTERNACIONALIZACIJA V ŠOLSTVU 

Uresničevanje internacionalizacije v SLO  
 

 mednarodni raziskovalni programi in projekti 

 preko različnih oblik mobilnosti (študenti/zaposleni) 
 poučevanje mednarodno primerljivih vsebin v tujini 

 vključevanje tujih študijskih programov pri nas 

 pridobitev tujih študentov pri nas 

 gostovanje naših študentov v tujini 
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5. INTERNACIONALIZACIJA V ŠOLSTVU 

Ovire pri uvajanju internacionalizacije 
 

 še vedno stihijski pojav  

 pomanjkljivo poznavanje jezika 

 zakonske omejitve 

 neprivlačnost učnih vsebin za delodajalce/šole 

 skromno sodelovanje pri sooblikovanju mednarodnih 

študijskih programov (financira EU) 

 delovna dovoljenja – zapleteni postopki 
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INTERNACIONALIZACIA IN MNENJA 

SLOVENSKIH DELODAJALCEV 

 mednarodne izkušnje cenijo, a niso ključne za zaposlitev 

 najbolj pomembne osebne pred strokovnimi kompetencami  

 praktične izkušnje v tujini  imajo prednost pred študijem v 

tujini (na leto 1600 študij, le 450 na pra) 

 enačijo domače in tuje praktične izkušnje 

 diploma doma in v tujini ekvivalentna 

 najbolj cenijo v tujini pridobljene izkušnje  
 zanje jezika 

 spoznavanje novih oblik dela 

 spoznavanje tuje kulture 

 socializacija   

 problem: študenti pri razgovoru najbolj poudarjajo socialno življenje 
    16 
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EMPIRIČNI DEL – MOBILNOST NA VSŠ 

ŠC KRANJ 

 eno izmed orodij  za doseganje poslovne odličnosti  

 razširjena EUC, 31 izmenjav; 

 Out-going 

 5 študentov na PRA 

 21 zaposlenih na PRA 

 In-coming 

 3 strokovnjaki iz podjetij 

 2 študenta na PRA 
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EMPIRIČNI DEL – MOBILNOST NA VSŠ 

ŠC KRANJ 
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EMPIRIČNI DEL – MOBILNOST NA VSŠ 

ŠC KRANJ 
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Izvedene mobilnosti glede na državo 
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EMPIRIČNI DEL – MOBILNOST NA VSŠ 

ŠC KRANJ 

 merjenje kakovosti po kriterijih učinkovitosti  
 zadovoljstvo udeležencev  

 zadovoljstvo gostiteljev  

 število izmenjav 

 število sodelujočih podjetij  

 vsebinsko zelo uspešne izmenjave - inovacije 

 težave 
 zanimanje študentov (finance, jezik, strah, obveznosti) 

 gospodarska kriza-problem zaposlovanja 

 individualna naravnanost projekta 
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ZAKLJUČEK 

 merjenje kakovosti po kriterijih učinkovitosti  
 zadovoljstvo udeležencev  

 zadovoljstvo gostiteljev  

 število izmenjav 

 število sodelujočih podjetij 

 vsi študenti so našli zaposlite  

 vsebinsko zelo uspešne izmenjave - inovacije 

 težave 
 zanimanje študentov (finance, jezik, strah, obveznosti) 

 gospodarska kriza-problem zaposlovanja 

 individualna naravnanost projekta 

 merjenje večje učinkovitosti študenta izključno zaradi 

izmenjave je nemogoče  
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ZAKLJUČEK 

 veliko pozitivnih učinkov na vse udeležence mobilnosti 

 posredno velik vpliv na gospodarstvo in okolje 

 v SLO veliko različnih metod in standardov za 

merjenje kakovosti – evropskih ali prilagojenih 

 kateri je pravi – najboljši ? 

 smiselno sistematično usmerjanje izobraževalnih 

ustanov z najvišjega nivoja ( primer Impletum za VSŠ) 
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 merjenje kakovosti po kriterijih učinkovitosti  
 zadovoljstvo udeležencev  

 zadovoljstvo gostiteljev  

 število izmenjav 

 število sodelujočih podjetij 

 vsi študenti so našli zaposlite  

 vsebinsko zelo uspešne izmenjave - inovacije 

 težave 
 zanimanje študentov (finance, jezik, strah, obveznosti) 

 gospodarska kriza-problem zaposlovanja 

 individualna naravnanost projekta 

 merjenje večje učinkovitosti študenta izključno zaradi izmenjave 

je nemogoče  
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ZAKLJUČEK 

 

 

» Ne preživi tisti, ki je najmočnejši ali najbolj   

       inteligenten,  ampak tisti,  ki je najbolj  

                 dovzeten za spremembe.«  
                   

 

                                           (Darwin v Rosenberg, 2001, str.179) 
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