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UVOD
Samoevalvacijsko poročilo (SEP) je bilo pripravljeno na osnovi načrta samoevalvacije za š.l.
2019/20 (faza 1), ki ga je pripravila Komisija za kakovost (KK) in sprejel senat 26.9.2019 in
podrobnega načrta samoevalvacije za š.l. 2019/20 (faza 2), ki ga je pripravila KK in sprejel senat
28.9.2020 ter v skladu s tem na osnovi kvantitativnih in kvalitativnih analiz podatkov,
pridobljenih iz evidenc, plana za š. l. 2019/20 in poročila o delu in rezultatih v š. l. 2019/20,
ugotovitvami komisij senata, poročil nosilcev predmetov, z anketami, pogovori, sestanki idr. z
vsemi tipi deležnikov ipd.
V poročilu so podrobneje obdelane spremembe v konceptih, načinih postopkih ipd. dela
glede na navedeno v SEP za 2018/19 ter za š.l. 2019/20 specifične aktivnosti, dosežki, ukrepi,
rezultati, realizacija usmeritev/ciljev, ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/cilji za š.l.
2020/21.
Opomba: V SEP je uporabljan izraz študent obojespolno, razen, kadar je uporabljan skupaj z
žensko obliko (študentka); kadar je govora samo o študentkah, je uporabljana ženska oblika.
Koncept sledi cilju optimizacije SEP. Z zaporedjem poglavij in vsebino le-teh smiselno sledimo
standardom iz Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov, vendar se tematika deloma prepleta, tako da se na nekatere standarde navezuje
več poglavij.

1. Delovanje visokošolskega zavoda
Visoka šola za storitve (VIST) je samostojni visokošolski zavod. Temeljno dejavnost
predstavljajo trije visokošolski študijski programi, in sicer Kozmetika 1. in 2. st. ter Fotografija
1. st. Vsi trije programi so edinstveni v Sloveniji in širši okolici, kar predstavlja potencial za
pridobivanje večjega števila študentov iz okoliških držav. Temelj kakovostnega izvajanja teh
programov so visoko usposobljeni v praksi delujoči visokošolski učitelji in drugi sodelavci ter
raziskovalno razvojno in drugo ustvarjalno delo in sodelovanja z drugimi ustanovami in
podjetji.
Formalni in nekateri drugi mejniki:
▪
▪
▪

▪

ustanovljen s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 14.5.2007. Svet RS za visoko
šolstvo je VIST akreditiral za področje storitev, nato pa l. 2008 še za področje umetnosti;
jeseni l. 2007 je s sklepom 2/70-2007 Sveta RS za visoko šolstvo VIST pridobila akreditacijo
za visokošolski študijski program Kozmetika;
oktobra 2008 pa s sklepom št. 6033-87/2008/8 Sveta RS za visoko šolstvo še akreditacijo
za visokošolski študijski program Fotografija. V obeh programih so akreditirani tudi delni
študiji – moduli, vendar je v module vpisanih le malo slušateljev, zato jih v poročilu ne
obravnavamo posebej;
s sklepom nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu št. 6033/365/2009/28
decembra 2011 je VIST pridobila še akreditacijo magistrskega študijskega programa
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kozmetika, ki je edini tovrstni študij v celinski Evropi; z izvajanjem tega programa smo
začeli s š.l. 2012/13;
od l. 2009 je VIST vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS;
od l. 2010 je VIST član Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov, katerega
soustanovitelj je;
v postopku akreditacije je v l. 2011 bil še program Varstvo okolja, akreditacija je bila
podeljena januarja 2012, v l. 2013 je bil program prenesen na B&B Visokošolski zavod
Kranj; temu smo v š.l. 2013/14 prilagodili relevantne akte;
v š.l. 13/14 ustanovljen Inštitut za kozmetiko, ki deluje znotraj Oddelka za kozmetiko;
maja 2014 ustanovljen Alumni klub VIST Kozmetika za nadaljnje izpopolnjevanje in
ohranjanje stikov z VIST, maja 2017 pa tudi Alumni klub VIST Fotografija.
v š.l. 13/14 je NAKVIS podaljšal akreditacijo zavoda za 7 let;
v š.l. 13/14 in 14/15 prehod na delo v oblaku v Windows 365 in uvajanje pripadajočih enaslovov in dostopov za študente;
v š.l. 14/15 uvedba spletne učilnice;
v š.l. 15/16 je NAKVIS podaljšal akreditacijo vseh treh programov Kozmetika 1. in 2. st. ter
Fotografija 1. st. za 7 let;
v š.l. 2018/19 je NAKVIS akreditiral nove prostore Oddelka za fotografijo (Litostrojska
c.44a, Ljubljana), kjer oddelek deluje od š.l. 2017/18.
v š.l. 2019/20:
je bila na NAKVIS vložena vloga za podaljšanje akreditacije in preoblikovanje v fakulteto;
predlog imena VIST Fakulteta za aplikativne vede;
uvedeno delo na daljavo z uporabo programskih orodij MS Teams, MS Forms (kot učni
pripomoček za kvize) in ClassMarker (za izpite).

1.1.

Poslanstvo, vizija, strategija VIST

Poslanstvo, vizija in strategija ostajajo nespremenjeni in so bili osnova za pripravo predloga
STRATEŠKEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2020/21 - 2025/26, ki je bil predlagan v obravnavo
septembra 2020, sprejet na senatu in potrjen na upravnem odboru pa novembra 2020.
a) Poslanstvo
VIST stimulira in prispeva k razvoju, napredku in uveljavljanju strokovnih področij, na katerih
deluje, in sicer z visoko kakovostnim izobraževanjem, razvojno-raziskovalnim in ustvarjalnim
delom ter implementacijami v prakso v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Poslanstvo VIST
je trgu nuditi sodobne in evropsko primerljive študijske programe - predvsem na področjih, ki
v Sloveniji niso ali pa so slabše zastopana in razvoj teh področij. Z usmerjenostjo v kakovost
VIST redefinira in uveljavlja strokovne standarde. Pri svoji dejavnosti sodeluje z domačimi in
tujimi strokovnjaki ter teži k internacionalizaciji.
b) Vizija
VIST je v družbenem okolju prepoznaven samostojni visokošolski zavod, ki nudi sodobna,
visokokakovostna in evropsko primerljiva izobraževanja predvsem na tistih družbeno in
gospodarsko pomembnih področjih, za katera visokošolska izobraževanja v Sloveniji še ne
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obstajajo. Na teh področjih želi biti osrednja izobraževalna, raziskovalna in strokovna ustanova
v Sloveniji ter pomemben dejavnik tudi v mednarodnem okolju.
c) Strategija
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VIST se razvija v osrednjo visokošolsko izobraževalno, raziskovalno in razvojno ustanovo
na področju kozmetične nege in velnesa ter na področju fotografije samostojno in v sklopu
širše vizualne kulture v Sloveniji; postopoma se vključuje v mednarodne povezave.
Prepoznavnost in konkurenčne prednosti gradi na visoki strokovnosti in kakovosti ter
uveljavljanju poklicev svojih diplomantov.
Izobraževalno dejavnost VIST podpira, povezuje in razvija s pripadajočo raziskovalno,
razvojno oz. ustvarjalno dejavnostjo ter s sodelovanjem z izobraževalnimi, raziskovalnimi
in kulturnimi ustanovami ter gospodarskimi partnerji doma in v tujini.
S svojo dejavnostjo skrbi za razvoj in uveljavljanje strokovnih področij delovanja ter
uveljavljanje svojih študentov v praksi ter tako pomembno prispeva h gospodarskemu in
družbenemu napredku Slovenije.
Zagotavlja kakovostno izvedbo svoje dejavnosti in uvajanje novih programov na I. in II.,
pozneje pa tudi na III. bolonjski stopnji.
S konkurenčnimi prednostmi pridobiva študente iz Slovenije in okoliških držav, postopoma
pa tudi iz širšega okolja.
Razvija individualen pristop do študentov ter študente vključuje v realne projekte.
Sistematično skrbi za razvoj kadrov, še posebej z vključevanjem in razvojem najboljših
mlajših.
Optimalno dopolnjuje materialne pogoje glede na potrebe, aktualnost in možnosti.
Sodeluje pri pripravi relevantnih predpisov na področju svoje dejavnosti, poklicev,
redefiniranju zahtevanih kompetenc glede na zahtevnost del.
Zavzema se za dosledno upoštevanje in uveljavljanje etičnih in pravnih standardov,
vključno s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah.
S sodelovanjem s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter podjetji se
odpira v mednarodni prostor, kar omogoča nadaljnji kontinuirni dvig kakovosti študijev.
Zavzema se za dvig poslovne kulture.
Zavzema se za dvig vizualne kulture.

1.1.1. Glavne značilnosti, aktivnosti in rezultati v š.l. 2019/20 ter skladnost s
poslanstvom, vizijo in strateškimi cilji
1. standard:
- uresničevanje poslanstva (v slovenskem in mednarodnem visokošolskem prostoru)
- uresničevanje poslanstva, vizije in strategije
- usklajenost strateškega načrta s poslanstvom
- izvedljivost in celovitost strateškega načrta
- ustreznost načina preverjanja uresničevana strateškega načrta
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Glavne značilnosti, aktivnosti in rezultati v š.l. 2019/20
Študijsko leto 2019/20 je v veliki meri zaznamovala epidemija covid-19 ter s tem povezane
omejitve, ukrepi in prilagoditve izvajanja načrtovanih aktivnosti ter seveda vrsta dodatnih,
nenačrtovanih aktivnosti. Kljub temu smo realizirali praktično vse zastavljene cilje, odstopi so
le pri realizaciji mobilnosti v okviru Erasmus+ in realizaciji projekta Cheritage (Erasmus+),
izvedbi ekskurzij ter nekaj manjših zamikov pri nekaterih drugih aktivnostih, iz tega razloga pa
smo tudi odpovedali izvedbo 10. Kongresa kozmetike in velnesa. Sicer smo v celoti sledili
poslanstvu, viziji in strategiji z naslednjimi glavnimi aktivnostmi in rezultati:
▪

▪
▪
▪
▪

Kljub omejitvam zaradi zdravstvene krize smo v celoti uspešno izvedli vse tri študijske
programe, vključno z vajami, na način, da smo študentom zagotovili vsa potrebna znanja
in kompetence, in sicer z naslednjimi ukrepi:
- Takoj ob nastopu zdravstvene krize smo uvedli delo na daljavo preko MS
Teams/Forms in izpite v ClassMarkerju ter dodatna sodobna učna orodja in
pomoči; študentom smo zagotovili brezplačni Office 365, ki to omogoča.
- Izvedli usposabljanja celotne ekipe za delo na daljavo ter nudili stalno pomoč
pedagoškemu osebju pri uporabi teh spletnih okolij.
- Prilagodili smo študijski koledar in dinamiko izvajanja predmetov tako, da smo v
času prepovedi dela na šoli izvajali teoretične predmete/vsebine (deloma s
kombinacijo enostavnih vaj v domačem okolju/na daljavo), sicer pa vse praktične
vaje izvedli v času, ko je bilo to mogoče, čez poletje in deloma v začetku jeseni.
- Izdelali smo natančne protokole in navodila za preprečevanje širjenja okužb, do
neke mere z ostrejšimi ukrepi od priporočil NIJZ, ter to striktno izvajali ob povratku
na šolo. Tako smo lahko izvedli vse predvidene vaje na šoli in pri tem nismo zaznali
niti enega prenosa okužbe.
- Zaradi potrebnega zmanjšanja števila študentov v skupinah na vajah in
posledičnega povečanja števila skupin, smo zagotovili dodatni praktikum s
preureditvijo predavalnice, ter izvedli vrsto drugih potrebnih prilagoditev
prostorov (število delovnih mest, garderobe…).
- Intenzivno neposredno in preko SSVZ smo komunicirali z NIJZ, Zdravstvenim
inšpektoratom, MIZŠ in NAKVIS glede pogojev izvajanja programov, predlogi za
dopolnitve priporočil in navodil…ter o relevantnih zadevah komunicirali s študenti
in sodelavci, ki smo jih tudi vključevali v postopke sprejemanja ukrepov in
prilagoditev.
Pripravili predlog strateškega načrta za obdobje 2020/21-25/26, ki je bil sprejet novembra
2020.
Pripravili in vložili vlogo za podaljšanje akreditacije zavoda in preoblikovanje v fakulteto.
Na osnovi analiz obeh dodiplomskih programov smo zasnovali posodobitve oz. dopolnitve,
s ciljem, da jih končamo in vložimo na NAKVIS do konca koledarskega leta 2020.
Uspešno zaključili 4-letni strateški projekt RS Food4Future, realizirali zastavljene letne
načrte projekta ARRS Izzivi preskrbljenosti prebivalstva z vitaminom D, programa ARRS
Prehrana in javno zdravje, programa MZ Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo
ter 3 študentskih projektih PKP in ŠIPK (sodelovalo preko 40 študentov vseh programov
VIST ter nekaterih drugih fakultet), vse s sodelovanjem s partnerji. Sodelovali pri razvoju
nove formulacije pršila z vitaminom D s podjetjem Valens Int.
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▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Sodelovali smo v študiji Perception cosmetics s siceršnjim dolgoletnim partnerjem London
College of Fashion, zasnovali raziskavo za inoto Comed GmbH (Nemčija), ter nadaljevali s
sodelovanjem s Klaipeda State University (Latvija) in Int. College of Cosmetology, s katerih
so gostovale pri nas 4 predavateljice, s prvo sodelujemo tudi na področju raziskav.
Dokončali razvoj nove spletne oglasne deske (SOD) in pripravili prehod nanj s 1.10.20 ter
pripravili prehod na Microsoft Teams s 1.10.2020 ob opustitvi spletne učilnice.
Izdali dopolnjeno izdajo učbenika Hranila v e-obliki za študentke programa Kozmetika 2.
st., za nje pripravili osnutek učbenika Medicinske osnove, sicer pa zasnovali tudi učbenika
Zgodovinske fotografske tehnike ter Spremembe na nogah (cilj izdaja vseh treh v l. 2021).
Nadaljevali z aktivnostmi za urejanje področja pedikure v Sloveniji, v okviru tega za
Ministrstvo za zdravje skupaj z UKC Ljubljana pripravili osnovni predlog seznama
kompetenc za izvajanje postopkov glede na stanje obravnavanca.
Sodelovali s CPI RS pri pripravi standardov in katalogov znanj za več NPK, kozmetičnega
tehnika in višjega kozmetika ter pri pripravi brošure o izobraževanjih s področja kozmetike.
Aktivno sodelovali v Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov (SSVZ) in njenih organih;
preko SSVZ dosegli krizni dodatek 150 eur tudi za izredne študente (prvotni predlog zakona
predvidel samo za redne).
Reorganizirali vodenje Oddelka za fotografijo na programsko in operativno vodenje ter
imenovali obe vodji, kar prispeva k učinkovitosti in uspešnosti delovanja oddelka.
Dopolnili ekipo Oddelka za kozmetiko s tehničnima sodelavkama in še posebej ekipo
Oddelka za fotografijo z več novimi habilitiranimi sodelavci.
Pridobili dodatno predavalnico za Oddelek za fotografijo ter uredili pisarno za vodji.
Dopolnili opremo Oddelka za kozmetiko, izvedli generalno servisiranje opreme Oddelka za
fotografijo ter identificirali potrebe po dopolnitvah opreme v naslednjem š.l. v obeh
oddelkih.
Pridobili 3 dodatne sponzorje za zagotavljanje izdelkov in glede na potrebe zagotavljanje
specialne opreme.
V okviru projekta Cheritage – Visual library of cultural heritage izvedli, s sodelovanjem
študentov in alumnov, osrednji dogodek tega Erasmus+ projekta s preko 30 udeleženci iz
7 držav.
Izvedli bienalni večdogodkovni projekt Foto VIST 2020: 3 razstave (Ljubljana, Kranj, Velenje
ter serija predavanj (sofinanciranje MOL)
Intenzivirali fotografske komercialne storitve – za pridobljenega stalnega naročnika ter
izvedli že drugi fotografski projekt s študenti in alumni za Medot Wines.
Zasnovali koncept visoko strokovnih specializiranih tečajev s področja kozmetike in
deloma začeli z izvajanjem (na daljavo), sicer pa izvedbo preložili na čas po omejitvah
zaradi zdravstvene krize.
Nadalje smo krepili pozitivno medijsko pojavnost in javno prepoznavnost.
Recenzirali publikacijo ALOU in Mesta žensk Roževina zgodovine, pri katere nastajanju sta
sodelovali tudi 2 naši študentki.
Izvedli obširne priprave na š.l. 2020/21 v spremenjenih pogojih.

Skladnost aktivnosti in rezultatov s poslanstvom, vizijo in strategijo/strateškimi cilji – ocena
stanja in usmeritve
Poslanstvo, vizija in strategija oz. strateški cilji so bili ocenjeni kot aktualni in ni bilo
identificiranih potreb po spremembah, saj so dobra osnova za strateško in operativno
načrtovanje.
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Študijsko leto je bilo zaznamovano z zdravstveno krizo, ki je terjala bistvene prilagoditve v
delovanju, kar je VIST v celoti in odlično realiziral. Kljub omejitvam zaradi zdravstvene krize in
dodatnim nenačrtovanim aktivnostim zaradi tega, je VIST realiziral praktično vse ključne
načrtovane aktivnosti, razen nekaj izjem, navedenih pod 1.2.1, ter iz objektivnih razlogov
zamika nekaterih aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo in prijavljanjem na razpise za
nove projekte. Med ostalimi doseženimi cilji sta tudi ključna strateška cilja za š.l. 19/20 –
vložitev vloge za podaljšanje akreditacije in priprava strateškega načrta za obdobje 2020/212025/26.
Realizirane aktivnosti in rezultati so skladni s poslanstvom, vizijo in strateški cilji, ki
predstavljajo dobro osnovo in usmeritve za načrtovanje in izvajanje aktivnosti. Aktivnosti in
rezultati so medsebojno povezani in se sinergistično dopolnjujejo tako z vidika razvoja in
uveljavljanja strok kot poklicev diplomantov vseh treh programov, sodelovanja in povezovanja
z okoljem in vplivom nanj, vključno z vplivi na regulacijo oz. predpise, kot tudi z vidika
uspešnega razvoja znanstveno-raziskovalne in umetniško-producentske dejavnosti in
vključevanje študentov in diplomantov v te aktivnosti. Analiza razvoja znanstvenoraziskovalnega in umetniško-kreativno-producentskega področja in referenc je pokazala velik
napredek v zadnjem 5-letnem obdobju, te dejavnosti pa predstavljajo temelj pedagoškemu
delu.
VIST tako s svojo dejavnostjo zagotavlja visoko usposobljene kadre, ki se uspešno uveljavljajo
že v času študija, preko njih ter neposredno s sodelovanjem z gospodarskimi in družbenimi
partnerji, državnimi organi, medijskim pojavljanjem, raziskovalnim in umetniško
produkcijskim delom in znanstvenimi objavami vpliva na razvoj in uveljavljanje stroke, vizualne
in poslovne kulture ter razvoj družbe kot take. Visoka usposobljenost in uspešnost
diplomantov izhaja iz skrbi za aktualnost znanj in kakovostnega izvajanja študijskih programov
s strokovnjaki iz prakse, ustreznimi materialnimi pogoji, vključevanja študentov v realne
projekte, pomoči pri doseganju učnih rezultatov in razvijanju kreativnosti idr. Vse navedeno
konvergira v razvoj in uveljavljanje VIST, ki je nedvomno osrednja izobraževalna, raziskovalna
in strokovna ustanova na področjih svojega delovanja.
Temeljno oviro pri delovanju predstavlja problem nekoncesioniranosti študijev, kar postavlja
študente v neenakopravni položaj s tistimi v koncesioniranih programih, vodstvo VIST pa pred
izzive zagotavljanja zadostnih sredstev za kakovostno izvajanje izvedbeno in finančno dokaj
zahtevnih študijskih programov, na kar se odziva s stimuliranjem sistematičnega razvojnoraziskovalnega, umetniško-ustvarjalnega in storitvenega dela za različne naročnike ter
ustreznimi organizacijskimi in vodstvenimi prijemi.
Identificirane strateške priložnosti so vključene v Strateški načrt za obdobje 2020/21-25/26,
ki je bil pripravljen v tem študijskem letu, med drugim:
▪
▪
▪
▪
▪

Preoblikovanje v fakulteto kot osnova za nadaljnji razvoj VIST
Podaljšanje akreditacije zavoda
razvoj novih študijskih programov in/ali smeri ter krajših visokokakovostnih specializiranih
izobraževanj v Sloveniji in s proučitvijo možnosti internacionalizacije
krepitev dela za naročnike, še zlasti storitveni vidik za strokovno reševanje visoko
zahtevnih problematik
krepitev mednarodnega sodelovanja na obeh osnovnih področjih delovanja
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▪

sodelovanje pri pridobivanju sredstev na mednarodnih razpisih

Ključni strateški cilji za š.l. 2020/21 so:
▪
▪
▪
▪

pridobitev podaljšanja akreditacije
preoblikovanje v fakulteto
potrditev strateškega načrta za obdobje 2020/21-2025/26
dokončanje posodobitve programov 1. stopnje z uvedbo nove smeri Podologija.

Izkušnje z delom na daljavo je smiselno optimalno integrirati v delo tudi v bodoče, in sicer tako
v pedagoške procese kot ostalo dejavnost.

1.2.

Notranja organiziranost zavoda

2. standard:
- notranja organiziranost zavoda omogoča sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
znanstvenih delavcev in nepedagoških delavcev

Notranja organiziranost je opredeljena s Statutom VIST. VIST je organiziran v 2 oddelka, in sicer
Oddelek za kozmetiko in Oddelek za fotografijo, V okviru Oddelka za kozmetiko deluje tudi raziskovalna
skupina Zdravo življenje kot del Inštituta za kozmetiko.
Organi VIST v š.l. 2019/20 so bili:
▪ Upravni odbor
▪ Direktorica
▪ Dekan in vodja oddelka za kozmetiko
▪ Prodekanica za študijske in raziskovalne zadeve
▪ Tajnik
▪ Predstojnica Oddelka za fotografijo
▪ Pomočnik predstojnice Oddelka za fotografijo
▪ Akademski zbor
▪ Študentski svet
▪ Senat s stalnimi komisijami:
o Komisija za kakovost
o Študijska komisija
o Komisija za podiplomski študij
o Etična komisija
o Komisija za izvolitve in imenovanja
o Komisija za priznavanje pomembnih umetniških del

1.2.1. Senat in komisije
Sestava senata je bila v š.l 2019/20 naslednja: dekan, 6 visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
VIST, 1 predstavnik nepedagoških delavcev, 2 predstavnika študentov
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Tabela 1. Sestava senata.
Zap.
št.
1.
2.
3.

Ime in priimek

Naziv

Janko Žmitek
Katja Žmitek
Petra Keršmanc

4.

Mateja Kovačič

5.

Jasna Jernejšek

6.

Urška Indjić

7.

Snežana Kocijančič

8.
9.
10.

Sarival Sosič
Neža Ternik
Laura Berglez

prof. dr.
izr. prof. dr
Višja predavateljica,
mag. kozm.
Višja predavateljica, mr.
ph.
Višja predavateljica,
mag.
Referentka za
študentske zadeve
Višja predavateljica, dr.
med., spec. družinske
medicine
doc. dr.
Študentka
Študentka

Znanstveno, strokovno, raziskovalno oz.
umetniško področje
Kemija
Uporabna kemija
Kozmetična nega
Kozmetologija
Vizualne umetnosti
/
Anatomija in fiziologija

Vizualne umetnosti
/
/

Število zasedanj posameznih senata in komisij ter število obravnavanih vlog na le-teh:
▪
▪
▪
▪
▪

Senat: 4 seje
Komisija za kakovost: 3 seje
Etična komisija: 8 sej (11 vlog)
Komisija za podiplomski študij: 4 seje (12 vlog)
Študijska komisija: 14 sej (267 vlog)

Tabela 2. Analiza vlog Komisije za podiplomski študij v š.l. 2019/20120:
Vrsta vloge

št.

delež %

Prošnja za izjemni vpis v magistrski študij

1

8,33

Prošnja za odobritev teme in dispozicije magistrske naloge

1

8,33

Prošnja za podaljšanje statusa študenta zaradi epidemioloških razmer v državi

7

58,33

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme magistrske naloge

1

8,33

Prošnja za prilagoditev študijskih obveznosti za združeni prvi in drugi letnik
mag. programa kozmetike

1

8,33

Vloga za ustno opravljanje izpita Zahtevna kozmetična nega

1

8,33

Skupaj

12

100

Vrsta vloge

št.

delež
%

Določitev 3. člana komisije za zagovor

12

4,15

Prošnja za izjemni vpis v višji letnik

36

12,46

Prošnja za odobritev praktičnega izobraževanja

38

13,15

Tabela 3. Analiza vlog Študijske komisije v š.l. 2019/2020:
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Prošnja za odobritev teme in dispozicije diplomske naloge

42

14,53

Prošnja za oprostitev izostanka od dela vaj

89

30,8

Prošnja za podaljšanje statusa

15

5,19

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme diplomske naloge

13

4,5

Prošnja za priznavanje izobraževanja

4

1,38

Prošnja za priznavanje predmeta/dela predmeta na podlagi formalnega
izobraževanja

19

6,57

Prošnja za priznavanje predmeta/dela predmeta na podlagi neformalno
pridobljenega znanja in spretnosti

6

2,08

Prošnja za priznavanje statusa študenta s posebnimi potrebami

6

2,08

Drugo

9

3,11

Skupaj

289

100

Tabela 4. Delo komisije za izvolitve v nazive: število izvolitev v letu 2019/20:
Naziv

Št. zaposlenih, ki jim je v letu
Št. vseh izvolitev v naziv v letu
2019/20 potekla izvolitev v naziv 2019/20

Redni profesor
Izredni profesor
Docent

1

Višji predavatelj

2
1

Predavatelj
Asistent
Lektor

▪

Komisija za kakovost se je v študijskem letu 2019/20 sestala na treh rednih sejah in
obravnavala načrt samoevalvacije in analizo anketnih vprašalnikov, analizirala delovanje
in problematiko VIST in oddelkov, določila načine spremljanja in zagotavljanja kakovosti
ter podala predloge izboljšav za večje zagotavljanje kakovosti na VIST; komisija je tudi
pripravila Poročilo o samoevalvaciji za š.l. 2018/19.

▪

Etična komisija se je sestala na 8 sejah in obravnavala 11 prošenj za odobritev raziskav na
ljudeh v okviru diplom, magistrskih nalog ter internih in projektov za naročnike.

▪

Komisija za priznavanje umetniških del se ni sestala, ker ni bilo aktualne problematike oz.
vlog za obravnavo.

1.2.2. Ocena stanja in usmeritve
Od ustanovitve dalje se je VIST razvijal v strokovnem in organizacijskem smislu, s širitvijo
dejavnosti in zagotavljanjem podpore kakovostnemu izvajanju le-teh, v skladu s poslanstvom,
vizijo in strategijo. Temu prilagaja organizacijsko-vodstveno shemo in pristojnosti.
Čeprav so v organizaciji predvidene tudi katedre, doslej ni bilo potrebe po njihovem
ustanavljanju, saj je za koordinacijo dela organizacijska enota oddelek ustrezna in zadostna.
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Organi in komisije se sestajajo glede na potrebe in zagotavljajo kakovostno podporo delovanju
VIST. Od komisij po obsegu in intenzivnosti delovanja izstopa Študijska komisija. Delo
posameznih organov je dobro povezano, transparentno in učinkovito. V tem smislu je še
posebej pomembno odlično sodelovanje med Študijsko komisijo, Komisijo za podiplomski
študij ter Etično komisijo (EK) in Komisijo za kakovost (KK).
Študentje so vključeni v procese delovanja VIST preko Študentskega sveta ter predstavnikov v
sestavi Senata, Komisije za kakovost, kjer so ustrezno in aktivno zastopani, ter Akademskega
zbora (AZ), vendar pa za delovanje v njem ni zadostnega interesa, tako da je preko volitev
težko zagotavljati zadostno število predstavnikov študentov. To nadomeščamo z možnostjo,
da se sej AZ udeležujejo vsi študentje, ki to želijo, vendar je udeležba kljub temu majhna. To
pa ne vpliva na vlogo študentov pri delovanju VIST, saj pomembni vidik sodelovanja študentov
v procesih delovanja predstavlja možnost individualnega izražanja mnenj, pobud in predlogov
bodi si preko referatov, bodi si z neposrednim dostopom do članov vodstva VIST oz. oddelkov
in predsedujočih komisijam, preko pedagoških in drugih delavcev ipd. Neposredni kontakti s
študenti, pa tudi alumniji, zlasti v obliki individualnih pogovorov, manj pa v obliki organiziranih
sestankov, predstavljajo pomemben vir stališč, mnenj in predlogov, ki vplivajo na delovanje
VIST ter izvajanje in dopolnjevanje študijskih programov.
Vloga Študentskega sveta (ŠS) je bila v š.l. spremenljivo intenzivna, kar je posledica
spremenljive aktivnosti samega ŠS – od začetne zagnanosti do bolj sporadičnega delovanja oz.
neaktivnosti, kar pa je v veliki meri posledica nezainteresiranosti študentov nasploh za delov
ŠS in njegove aktivnosti. Zaradi nezadostne aktivnosti ŠS, smo sprejeli ukrepe za intenziviranje
delovanja Študentskega sveta in ŠS deluje nekoliko bolje. Večja je odzivnost in aktivnost
deležnikov.
Če smo v preteklosti ugotavljali relativno nezadostno povezanost med oddelkoma in je bila
usmeritev iskati konceptualne rešitve za povečevanja povezanosti obeh oddelkov in razvijanja
oz. izkoriščanja sinergij med njima, je v zadnjih 2-3 letih uspelo oddelka povezati in poenotiti
v principih delovanja ne le preko organov (senata, ŠK, KK ipd.), temveč tudi vsebinsko in
organizacijsko (enotna organizacija obeh referatov za študentske zadeve in tajništev s skupno
vodjo in matriko odgovornosti, rokovnikom aktivnosti…), kar še naprej rezultira v
učinkovitejšem in uspešnejšem delu ter rezultatih.
Za stabilizacijo vodenja oddelka za fotografijo smo s 1.10.2019 uvedli funkciji in imenovali
programsko vodjo Oddelka za fotografijo ter vodjo Oddelka za fotografijo. Novo vodstvo
predstavlja stabilnost na Oddelku za fotografijo in omogoča povečano uresničevanje
poslanstva, vizije in strategije ter doseganje operativnih ciljev.
Uvedba dela na daljavo je zaradi večjih možnosti hitrih usklajevanj bistveno prispevala k
učinkovitosti delovanja VIST in organov.
Tabela 5. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Nezadostna aktivnost
Študentskega sveta (ŠS)

Sprejeti ukrepe za
intenziviranje delovanja
Študentskega sveta

Realizacija

Obrazložitev vpliva na
kakovost
Realizirani ukrepi:
ŠS deluje nekoliko bolje.
pomoč pri izbiri članov Večja je odzivnost in
ŠS; večje vključevanje aktivnost deležnikov.
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Vsakoletna menjava
članov ŠS

Fluktuacija v vodstvu
Oddelka za fotografijo
– nestabilno vodenje

Usmerjanje študentov pri
volitvah članov ŠS za
ponovno
kandidiranje/izvolitev (iskati
optimum med ponovno in
novo izvoljenimi)
Novo vodstvo oddelka za
fotografijo
Pozorno spremljanje
učinkovitosti in uspešnosti
novega vodstva glede
uresničevanja poslanstva,
vizije, strateških in
operativnih ciljev

vodstva v delovanje ŠS
in ŠS v delovanje VIST
Realizirano. Ostaja
Takšni študentje že
trajna naloga.
poznajo sistem delovanja
zavoda in študijskih
programov, zato se poveča
preglednost in izboljša
aktivnost ŠS.
Vodja oddelka in
Novo vodstvo predstavlja
programska vodja
stabilnost vodenja, kar
oddelka sta imenovana pozitivno vpliva na
s 1. 10. 2019, delo
uresničevanje poslanstva,
oddelka vodstvo VIST vizije in strategije ter
redno usmerja in
doseganje operativnih
spremlja
ciljev.

Tabela 6. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Kljub napredku še vedno
nezadostna vključenost ŠS v
delovanje VIST

Cilj(i) 2020/21
Povečati aktivnost in vključenost
ŠS v delovanje VIST.
Doseči optimum med ponovno in
novo izvoljenimi člani ŠS in
predstavnikov študentov v drugih
organih.

Študentje so brez voljenih
predstavnikov v AZ

Doseči izvolitev predstavnikov študentov v
AZ.

1.3.

Predlogi ukrepov
Usmerjanje študentov pri volitvah
članov ŠS za ponovno
kandidiranje/izvolitev.
Predlagati/zagotoviti kontinuiteto
vodenja ŠS z isto predsednico
in/ali podpredsednikom.
Razpis volitev, stimuliranje k
kandidiranju.

Znanstvena, strokovna oz. umetniška dejavnost

3. standard:
▪ izkazovanje kakovostne znanstvene, strokovne, raziskovalne ali umetniške dejavnosti
▪ kakovost, razvoj in napredek znanstvene, strokovne, raziskovalne oz. umetniške dejavnosti

Ključne aktivnosti VIST z vidika razvoja in napredka znanstvene, strokovne in raziskovalne umetniške
dejavnosti na VIST v š.l. 2019/20:
▪
▪
▪
▪

Priprava in objava monografij ali znanstvenih/ strokovnih prispevkov/poglavij v monografskih
publikacijah članov naše raziskovalne skupine.
Priprava novih 3 učbenikov za izdajo v l. 2021 ter e-izdaja dopolnjene izdaje 1 učbenika.
Povečanje števila strokovnih in znanstvenih objav s področja vizualnih umetnosti ter izvedba
tovrstnih projektov.
Nadaljevanje z l. 2019 za 6 let podaljšanega ARRS Programa Prehrana in javno zdravje (P3-0395),
kjer VIST sodeluje z Inštitutom za nutricionistiko (NUTRIS), partnerji pa so še NIJZ in UL BF.
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▪

▪

V tem obdobju smo v okviru strateškega projekta RS Food for future izvedli več in vivo študij za
ocene vpliva hranil na zdravje in izgled kože, katerih rezultati so bili novi produkti, tehnologije:
▪ Dvojno slepa randomizirana, s placebom kontrolirana študija vpliva 12-tedenskega
dopolnjevanja prehrane z luteinom na minimalno eritemsko dozo ter druge parametre kože
(MIZS, EU/EU sklad za regionalni razvoj, Valens Int).
▪ Raziskava vpliva 12-tedenskega dopolnjevanja prehrane z multikomponentnim prehranskim
dopolnilom na nohte in kožo: randomizirana, dvojno slepa, placebo kontrolirana študija (MIZS,
EU/EU sklad za regionalni razvoj, Valens Int).
Pričeli smo z izvedbo večfazne in vivo raziskave Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z
vitaminom D pri odraslih prebivalcih v okviru ARRS projekta.

V l. 2019/20 smo oddali vlogo in pridobili program krepitve in varovanja zdravja Pametno s soncem za
zdravo in mladostno kožo za obdobje 2020-22. Gre za nadaljevanje programa, ki ga izvajamo že od leta
2015. Program sofinancira RS MZ, izvajamo pa ga v sodelovanju z NIJZ. Uspešna izvedba v l. 2015/16 je
vodila do pridobitve razširjenega programa v obdobju 2017-2019, ter ponovno pridobitev trenutnega
programa v obdobju 2020-2022 v še večjem obsegu. Program smo uspešno izvajali kljub zdravstveni
krizi. Za srednje šole ter splošno javnost smo pripravili interaktivne in poučne webinarje za premostitev
tega obdobja. Webinarje za splošno javnost smo promovirali preko družbenih omrežij.
V š.l. 19/20 smo opravili podrobno analizo napredka in razvoja znanstvene, raziskovalne in

umetniške dejavnosti (poročilo v PRILOGI 1) ter znanstvenih, strokovnih raziskovalnih oz.
umetniških dosežkov učiteljev in znanstvenih delavcev (poročilo v PRILOGI 2).

1.3.1. Projekti in programi 2019-20:
ARRS programi:

▪

P3-0395
Žmitek)

Prehrana in javno zdravje (NUTRIS, VIST, NIJZ, UL BF; I. Pravst vodja, K.

ARRS projekti (VIST partner):
▪

L7-1849
Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih
prebivalcih, 2019-2022 (VIST, NUTRIS, NIJZ, UKC LJ; K. Žmitek vodja, I. Pravst, J. Žmitek, T.
Pogačnik, P. Keršmanc)

Drugi projekti:
▪

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo - nacionalni program za krepitev in varovanje
zdravja 2020-2022, financer RS Ministrstvo za zdravje ( VIST, NIJZ; K. Žmitek vodja, T. Pogačnik,
P. Keršmanc, J. Žmitek, M. Ložar, V. Hudovernik, U. Dimnik, M. Rogl Butina).

Projekti, razstave in delavnice nacionalnega pomena s področja vizualne produkcije, katerih
organizator in producent je Oddelek za fotografijo VIST:
▪ Projekt v sodelovanju s prestižnimi Medot Wines - nagradni fotografski natečaj, 2020 in
zaključna/stalna razstava
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Foto VIST 2019 (vseslovenski festival fotografije, serija dogodkov, razstave), Galerija Photon,
Layerjeva hiša Kranj, eMCe Velenje, 2019/2020
Svaka čas - pregledna fotografska razstava ob dekadi delovanja Oddelka za fotografijo, Galerija
Photon Ljubljana, 2019/2020
Isto - fotografska razstava avtoportretov, Galerija eMCe Plac Velenje, 2019/2020
Površina prehoda - fotografska razstava v okviru festivala Foto VIST 2019 in Svetlopisani dnevi,
Stolp Škrlovec Kranj, 2019
[NE]VARNO SONCE - fotografska razstava v okviru projekta Pametno s soncem za
zdravo in mladostno kožo, Galerija Mi Ka Do, 2019
FORD fotografski izziv - sodelovanje in nagradni natečaj skupaj z RTV Slo
(Avtomobilnost), 2019
TRILOGIJA - nagradni fotografski natečaj v sodelovanju s prestižnimi Medot Wines,
2019
CIANOTIPIČNO - eksploracija in obujanje zgodovinskih fotografskih tehnik, fotografska
razstava, Galerija Mi Ka Do, 2019
Razvoj in vzpostavitev knjižnice kreativnih materialov za namen spletnega
komuniciranja na področju kozmetike, študentski projekt ŠIPK, 2019
Razvoj baze vizualnih materialov za namen celovitega komuniciranja in promocije
fotografije; študentski projekt PKP, 2019
Po sledeh resničnega: Na poti med Iowo in Slovenijo; projekt z Veleposlaništvom ZDA
in Muzejem novejše zgodovine Slovenije, 2019

Za dvig strokovnosti področja in njegove prepoznavnosti si prizadevamo tudi s pomočjo diseminacije
naših ugotovitev, rezultatov projektov itd. V ta namen intenzivno sodelujemo z mediji, razvijamo in
krepimo vidnost na družbenih omrežjih it.
Oddelek za fotografijo aktivno deluje tudi na področju objavljanja poljudno-strokovnih člankov na
mnogoterih področjih fotografije. Na leto izide 6 obsežnih številk, tako da smo do konca š.l. 19/20
prispevali 24 poljudno-strokovnih člankov. Pisci so različni predavatelji in strokovnjaki iz različnih
področij fotografije, kakor tudi nekateri študenti in alumni. Podobno sodelovanje ima z revijo
Dermanova vzpostavljen Oddelek za kozmetiko.

1.3.2. Znanstvene in strokovne objave članov naše raziskovalne skupine v 2019 in
2020
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
Izvirni znanstveni članek
1. LAVRIŠA, Živa, HRISTOV, Hristo, KELLY, Bridget, PRAVST, Igor. Regulating children's exposure to food marketing
on television : are the restrictions during children's programmes enough?. Appetite, ISSN 0195-6663, 2020, vol.
154, 8 str., doi: 10.1016/j.appet.2020.104752.
2. LAVRIŠA, Živa, HRIBAR, Maša, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Nutritional composition of glutenfree labelled foods in the Slovenian food supply. V: PRAVST, Igor (ur.), et al. Food and public health : food supply,
marketing and consumers, (International journal of environmental research and public health, ISSN 1660-4601,
vol. 17). Basel: MDPI. 2020, vol. 17, iss. 21, str. 1-13. doi: 10.3390/ijerph17218239.
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3. PIVK KUPIROVIČ, Urška, HRISTOV, Hristo, HRIBAR, Maša, LAVRIŠA, Živa, PRAVST, Igor. Facilitating consumers
choice of healthier foods : a comparison of different front-of-package labelling schemes using Slovenian food
supply database. Foods, ISSN 2304-8158, 2020, vol. 9, iss. 4, str. 1-16, doi: 10.3390/foods9040399.
4. KUHAR, Aleš, KOROŠEC, Mojca, BOLHA, Anja, PRAVST, Igor, HRISTOV, Hristo. Is a consumer perception of salt
modification a sensory or a behavioural phenomenon? : insights from a bread study. Foods, ISSN 2304-8158,
2020, vol. 9, iss. 9, 1172, str. 1-24, doi: 10.3390/foods9091172.
5. ROZMAN, Urška, PRAVST, Igor, PIVK KUPIROVIČ, Urška, BLAZNIK, Urška, KOCBEK, Primož, ŠOSTAR-TURK, Sonja.
Sweet, fat and salty: snacks in vending machines in health and social care institutions in Slovenia. International
journal of environmental research and public health, ISSN 1660-4601, 2020, vol. 17, no. 19, str. 1-12, doi:
10.3390/ijerph17197059.
6. CAJZEK, Florijan, BERTONCELJ, Jasna, KREFT, Ivan, POKLAR ULRIH, Nataša, POLAK, Tomaž, POŽRL, Tomaž,
PRAVST, Igor, POLIŠENSKÁ, Ivana, VACULOVÁ, Kateřina, CIGIĆ, Blaž. Preparation of [beta]-glucan and antioxidantrich fractions by stone-milling of hull-less barley. International journal of food science & technology, ISSN 13652621. [Online ed.], 2020, vol. 55, iss. 2, str. 681-689, doi: 10.1111/ijfs.14322.
7. ŽMITEK, Katja, ŽMITEK, Janko, ROGL-BUTINA, Mirjam, HRISTOV, Hristo, POGAČNIK, Tina, PRAVST, Igor. Dietary
lutein supplementation protects against ultraviolet-radiation-induced erythema : results of a randomized
double-blind placebo-controlled study. Journal of functional foods, ISSN 1756-4646. [Print ed.], Nov. 2020, vol.
50, str. 1-7.
8. ŽMITEK, Katja, ŽMITEK, Janko, ROGL-BUTINA, Mirjam, POGAČNIK, Tina. Effects of a combination of watersoluble coenzyme Q10 and collagen on skin parameters and condition : results of a randomised, placebocontrolled, double-blind study. Nutrients, ISSN 2072-6643, 27 Feb. 2020, str. 1-13, https://www.mdpi.com/20726643/12/3/618, doi: 10.3390/nu12030618.
9. PRAVST, Igor, RODRÍGUEZ AGUILERA, Juan Carlos, CORTES RODRIGUEZ, Ana Belen, JAZBAR, Janja, LOCATELLI,
Igor, HRISTOV, Hristo, ŽMITEK, Katja. Comparative bioavailability of different coenzyme Q10 formulations in
healthy elderly Individuals. Nutrients, ISSN 2072-6643, 2020, vol. 12, iss. 3, str. 1-13, doi: 10.3390/nu12030784.
10. ŽMITEK, Katja, HRIBAR, Maša, HRISTOV, Hristo, PRAVST, Igor. Efficiency of vitamin D supplementation in
healthy adults is associated with body mass index and baseline serum 25-hydroxyvitamin D level. Nutrients, ISSN
2072-6643, 2020, vol. 12, iss. 5, str. 1-15, doi: 10.3390/nu12051268.
11. HRIBAR, Maša, HRISTOV, Hristo, GREGORIČ, Matej, BLAZNIK, Urška, ZALETEL, Katja, OBLAK, Adrijana,
OSREDKAR, Joško, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, ROGELJ, Irena, PRAVST, Igor. Nutrihealth study : seasonal
variation in vitamin D status among the Slovenian adult and elderly population. Nutrients, ISSN 2072-6643, 2020,
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profiling is needed to improve the nutritional quality of the foods labelled with health-related claims. Nutrients,
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Igor, POHAR, Jurij, GRACIA, Azucena, GROEPPEL-KLEIN, Andrea, RAYNER, Mike, RAATS, Monique. Understanding
how consumers categorise health related claims on foods : a consumer-derived typology of health-related claims.

15

Nutrients, ISSN 2072-6643, 2 Mar. 2019, vol. 11, iss. 3, str.1-31, https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/539,
doi: 10.3390/nu11030539.
16. LAVRIŠA, Živa, PRAVST, Igor. Marketing of foods to children through food packaging is almost exclusively
linked to unhealthy foods. Nutrients, ISSN 2072-6643, 21 May 2019, vol. 11, iss. 5, str. 1-11,
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1128, doi: 10.3390/nu11051128.
17. ZUPANIČ, Nina, HRIBAR, Maša, FIDLER MIS, Nataša, PRAVST, Igor. Free sugar content in pre-packaged
products : does voluntary product reformulation work in practice?. Nutrients, ISSN 2072-6643, 25 Oct. 2019, vol.
11, iss. 11, str. 1-14, https://www.mdpi.com/2072-6643/11/11/2577, doi: 10.3390/nu11112577.
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ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2019, letn. 58, št. 2, str. 70-77.

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
ŽMITEK, Janko, POGAČNIK, Tina, ŠNIEPIENE, Gražina, LETKAUSKAITE, Kristina, URBONIENE, Simona, ŠULCAITE
VASILJEVA, Mercedes. The efficiency of topical argireline for reduction of mimic wrinkles : methodological
approach. V: Biomedical and social sciences : education, researcs and innovation : [4th] International conference,
[Klaipeda, 16th of April 2019] : abstract book, (Abstract Book, 2019, no. 1(3)). Klaipeda: Klaipeda State University
of Applied sciences, Faculty of Health sciences. 2019, str. 36.
ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor, HRIBAR, Maša. Efficiency of different cholecalciferol formulations in treating
suboptimal vitamin D status. V: Nutrients 2019 : nutritional advances in the prevention and management of
chronic disease : AXA Convention Centre, Barcelona, Spain, 25-27 September 2019. Barcelona: 2019, str. 213.
PRAVST, Igor, RODRÍGUEZ AGUILERA, Juan Carlos, LOCATELLI, Igor, ŽMITEK, Katja. Single-dose comparative
bioavailability study of three coenzyme Q10 formulations in healthy older adults. V: Nutrients 2019 : nutritional
advances in the prevention and management of chronic disease : AXA Convention Centre, Barcelona, Spain, 2527 September 2019. Barcelona: 2019, str. 244.

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
PRAVST, Igor, KUŠAR, Anita, MIKLAVEC, Krista, HIEKE, Sophie, RAATS, Monique, RAYNER, Mike. Use of nutrition
and health claims and symbols on prepacked foods in Europe : from consumer exposure to public health
implications. V: ASTLEY, Siân (ur.). Health claims and food labelling, (Food chemistry, function and analysis, ISSN
2398-0656, no. 22). Croydon: Royal Society of Chemistry. cop. 2020, str. 79-93.
PRAVST, Igor, KUŠAR, Anita. Labeling of nonalcoholic beverages. V: GALANAKIS, Charis M. (ur.). Trends in nonalcoholic beverages. 1st ed. London: Academic Press, an imprint of Elsevier, 2019, str. 263-307, doi:
10.1016/B978-0-12-816938-4.00009-4.
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ZUPANIČ, Nina, FIDLER MIS, Nataša, PRAVST, Igor. Soft drinks : public health perspective. V: GALANAKIS, Charis
M. (ur.). Trends in non-alcoholic beverages. 1st ed. London: Academic Press, an imprint of Elsevier, 2019, str.
325-369, doi: 10.1016/B978-0-12-816938-4.00011-2.

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
PRAVST, Igor. Hranila : učbenik za predmet Hranila magistrskega študijskega programa Kozmetika : učbenik z
recenzijo. 1. dopolnjena izd. Ljubljana: VIST - Visoka šola za storitve, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (88 str.)),
ilustr. ISBN 978-961-94019-5-8.
PRAVST, Igor. Hranila : učbenik za predmet Hranila magistrskega študijskega programa Kozmetika : učbenik z
recenzijo. Ljubljana: VIST - Visoka šola za storitve, 2019. 70 str. ISBN 978-961-94019-2-7.

1.3.3. Ocena stanja in usmeritve
VIST se skladno s strategijo uspešno razvija tudi na znanstvenem, strokovnem in umetniškem
področju. Izobraževalno dejavnost VIST podpira, povezuje in razvija s pripadajočo
raziskovalno, razvojno oz. ustvarjalno dejavnostjo ter s sodelovanjem z izobraževalnimi,
raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami ter gospodarskimi partnerji doma in v tujini. Tako
poleg podajanja znanja novim generacijam, nova znanja vedno bolj tudi razvija ter skrbi za
razvoj področja ter uveljavljanje poklicev diplomantov. Napredek in razvoj znanstvene,
raziskovalne in umetniške dejavnosti natančneje predstavljamo in analiziramo v poročilih
Poročilu o razvoju in napredku znanstvene strokovne raziskovalne umetniške dejavnosti
(PRILOGA 1) in Znanstveni, strokovni raziskovalni oz. umetniški dosežki učiteljev in znanstvenih
delavcev (PRILOGA 2). velik napredek na teh področjih v zadnjih 5 letih je osnova in utemeljitev
ambicije po preoblikovanju v fakulteto.
Tabela 5. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne

Usmeritve/naloge/cilji

Realizacija

Vplivi na kakovost

Intenzivirati aktivnosti za
pridobivanje
projektov
neposredno
za
gospodarske partnerje

Vzpostavljeni in obnovljeni
nekateri kontakti, vendar do
dogovorov
še
ni
prišlo;
zdravstvena kriza je bila pri tem
velika ovira.

Raziskovalno delo za
gospodarstvo
prispeva
k
povezanosti
z
družbenim okoljem,
prilivi iz tega naslova
pa k povečanju
investicij.

Uveljavljati interno Etično
komisijo za naročnike

Realizirano.
naročnike.

Pridobiti vsaj 2 projekta
PKP in ŠIPK, prednostno za
nadaljevanje aktivnosti za
učbenika iz zgodovinskih

Realizacija: 2 ŠIPK, 1 PKP
(nadaljevanje aktivnosti za
učbenika ter dopolnjevanje baze
za Veš kaj ješ?)

pomanjkljivosti
Zaradi velikega obsega
dela na projektih in
programih iz javnih
virov z vključenostjo
partnerjev
se
je
zmanjšala pozornost na
pridobivanje projektov
neposredno
od
naročnikov
iz
gospodarstva
Zaradi
spremembe
pristojnosti Bioetične
komisije RS se kaže
potencial za interno
Etično komisijo VIST za
etične
presoje
za
naročnike
Iztek projektov PKP in
ŠIPK
–
smiselno
pridobiti nove

Delo

tudi

za Dopolnjen je bil
sistem dela EK, kar
vpliva na kakovost
raziskovalnega dela.

Povezanost
študentov s šolo,
dodatnih
kompetenc
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fotografskih tehnik
sprememb na nogah

V 2020 se izteče projekt
Foof4future (SPS)
Projekti na področju
fotografije iz javnih
virov ter za naročnike
so
po
finančnem
obsegu relativno mali
in se iztečejo v
posameznem š.l. oz.
koledarskem letu, za
naročnike
iz
gospodarstva
so
sporadični

V projektu Cheritage je
ključna aktivnost za
VIST
večdnevna
delavnica za partnerje

Foto VIST 2019 je bil
odmeven,
dobro
obiskan, vendar se kaže
potreba po dopolnitvah
koncepta

in

Slediti razpisom in iskanje
novih priložnosti
- Pridobiti vsaj 1 večji
projekt
- Prijavljati projekte na
ponavljajoče
razpise
(MOL, Ambasada ZDA
ipd.) s ciljem pridobitve
sofinanciranja
- Zasnovati
koncept
podjetniškega
inkubatorja oz. centra
za fotoprodukcijo za
naročnike (vključevanje
študentov, alumnov,
mentorjev…)
in
pridobiti sofinanciranje
za vzpostavitev
- Povečati
obseg
strokovnih storitev za
(prednostno
stalne)
naročnike
Izvesti
večdnevno
delavnico za partnerje in
ob tem preveriti možnosti
definiranje novih projektov

Prevetriti možne koncepte
dopolnjevanja
oz.
nadgrajevanja Foto VIST
ter izvedba v 2021

študentov,
povezanost
z
okoljem,
nova
znanja za učbenike
in
vključitev
v
programe.
Ni bilo ustreznih razpisov.
Neuspešni prijavi na razpis MOL
in MAO (v okviru tega zasnovan
podjetniški inkubator Studio V).
Prijava na razpis večjega
projekta s partnerji je bila
zasnovana,
vendar
ne
realizirana.
Prijava na razpis ambasade US ni
bila realizirana.
Pridobljen stalni naročnik foto
storitev (Flaviar) in realiziranih
nekaj projektov zanj.

Projekti
so
pomembni za razvoj
VIST, vključevanje
študentov
in
povezanost
z
okoljem, pa tudi z
vidika zagotavljanja
dodatnih finančnih
virov za delovanje.
Nerealizacija
predstavlja določen
zastoj, ki ga bo
potrebno
Precejšnjo oviro je predstavljala nadomestiti.
zdravstvena
kriza,
pri
pridobivanju partnerjev pa
status visoke strokovne šole.

Delavnica realizirana s preko 30
udeleženci iz 7 tujih držav,
vključeni tudi študentje. Sicer je
bil projekt prekinjen zaradi
covida-19. možnosti nadaljnjega
sodelovanja/projektov okvirno
definirane.
Nerealizirano zaradi drugih
prioritet in covida-19 – zamik v
20/21.

Projekt prispeval k
mednarodnemu
sodelovanju,
vzpostavitvi novih
partnerstev
in
definiranju možnih
novih projektov.
Foto
VIST
pomembno vpliva
na uveljavljanje VIST
in
stroke
ter
predstavlja
pomemben vpliv na
družbeno okolje in
uveljavljanje
študentov
in
diplomantov.
Nerealizacija
prevetritve
koncepta v 29/20
nima
vpliva
(dogodek
je
bienalen).
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Tabela 6. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
V l. 2020 se je zaključil strateški
projekt Food4Future, ni še
nadomestnega projekta.

Cilj(i) 2020/21
Pridobitev novih/dodatnih
projektov in virov za izvajanje
dermokozmetičnih raziskav.

Predlogi ukrepov
Sledenje in prijava na morebitne
razpise za pridobivanje državnih
oz. EU sredstev ter drugih javnih
virov.

V zadnjem obdobju zmanjšanje
dela za neposredne naročnike iz
gospodarstva s področja
kozmetike in velnesa.
Zastoj pri pridobivanju projektov
Odd. za fotografijo iz javnih virov,
nedokončanje projekta centra za
fotoprodukcijo Studio V,
nezadostni viri financiranja iz
nepedagoške dejavnosti.

Pridobiti naročnike/naročila iz
gospodarstva za
dermokozmetične raziskave.

Iztek projektov PKP in ŠIPK
Pri vzpostavljanju partnerstev je
ovira status visoke šole
Delovanje nekaterih naprav za
izvajanje meritev parametrov
kože postaja nezanesljivo.

Pridobiti vsaj 2 nova, če bo razpis
Preoblikovanje v fakulteto

Pridobivanje naročnikov iz
gospodarstva.
Vzpostavljanje novih/dodatnih
partnerstev.
- Prijavljati
projekte
na
ponavljajoče razpise (MOL,
Ambasada ZDA ipd.) ter druge
razpise s ciljem pridobitve
sofinanciranja iz javnih virov za
področje fotografije
- Dopolniti
koncept
podjetniškega inkubatorja oz.
centra za fotoprodukcijo za
naročnike,
pridobiti
sofinanciranje za vzpostavitev,
vzpostavitev
- Iskati
gospodarske
partnerje/naročnike
za
povečanje obseg strokovnih
storitev za (prednostno stalne)
naročnike
- Nadaljevati/poglabljati
že
vzpostavljena partnerstva.
Prijava na razpis
Vložiti vlogo za preoblikovanje na
NAKVIS
Postopna nadomestitev CK Multi
Skin Test centrov z Cortex Derma
Lab z izbranimi sondami (potrebe
predvsem za pH in vlažnost).

1.4.

-

Pridobiti vsaj 1 večji projekt in
več manjših iz javnih virov.
Vzpostavitev Studia V
Pridobiti projekte in naročila
storitev iz gospodarstva.

Pridobitev izbranih novih naprav
za spremljanje parametrov kože
glede na potrebe.

Praktično izobraževanje (PRI) – sistemska ureditev

4. standard:
-

PRI (organiziranost in izvajanje)
sistemska ureditev in izvajanje
zadovoljstvo udeležencev PRI

Praktično izobraževanje je obvezni predmet 3. letnika v programih Kozmetika 1.st. in Fotografija 1. st.
v obsegu 7 oz. 8 ECTS, vsak s svojo nosilko predmeta, višjo predavateljico s predmetnega strokovnega
področja. V š.l. 2019/2020 je bila ena od njiju imenovana za vodjo praktičnega izobraževanja na nivoju
VIST za pripravo predloga dopolnitve sistema ter po potrditvi predloga tudi za koordinacijo
implementacije dopolnitev.
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Osnova za izvajanje Praktičnega izobraževanja so v vsakem programu:
▪
▪
▪
▪
▪

Učni načrt
Informacije in navodila za izvajanje Praktičnega izobraževanja
Navodila za pisanje Zaključnega poročila o praktičnem izobraževanju
Informacija o vsebinah praktičnega izobraževanja za organizacije, v katerih se izvaja
obrazci:
- Praktično izobraževanje – prošnja (obrazec šteje kot tripartitna pogodba med VIST, študentom
in delodajalcem)
- Obrazec – POUK (poročilo o udeležbi na Kongresu kozmetike in velnesa VIST - za študente
kozmetike)
- Praktično izobraževanje - anketa delodajalca
- Obrazec za ocenjevanje praktičnega izobraževanja
- Obrazec za pregled dokazil o opravljenem praktičnem delu
- Prošnja za priznavanje predmeta
- Krovne pogodbe za izvajanje Praktičnega izobraževanja (neobvezne)

Študente z obveznostmi pri predmetu seznanimo na začetku študijskega leta in jim objavimo
Informacijo o izvedbi in navodila za predmet Praktično izobraževanje, navedene obrazce in
seznam delodajalcev, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Za priprave na
opravljanje praktičnega izobraževanja razpišemo termin, na katerem predstavimo
podrobnosti v zvezi s postopki, cilji, kriteriji za izbiro delodajalca, obveznostmi in kriteriji
uspešnosti oz. ocenjevanja.
Študent z vlogo na Študijsko komisijo (ŠK) s temu namenjenim obrazcem predlaga delodajalca,
pri katerem želi opravljati prakso izmed delodajalcev, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo,
ali izmed drugih, s katerimi sam vzpostavi stik. V kolikor ima študent težave pri iskanju
delodajalca za opravljanje praktičnega izobraževanja se za pomoč lahko obrne na nosilko
predmeta ali na referat za študentske zadeve, kar pa je redko, saj mnogi študentje že med
študijem delajo pri različnih delodajalcih in pogosto opravljajo prakso pri njih.
Študent lahko z opravljanjem praktičnega izobraževanja začne, ko mu to odobri ŠK po presoji
ustreznosti delodajalca, mentorja in predvidenih del in nalog, ki bi jih naj študent opravljal pri
delodajalcu. ŠK odobritev izkaže s potrditvijo na obrazcu, s katerim študent zaprosi za
odobritev. S tem postane obrazec sklenjena tripartitna pogodba med VIST, delodajalcem in
študentom o opravljanju prakse pri delodajalcu.
Študentu je nato nosilka predmeta na voljo za usmerjanje, nasvete in pomoč pri razreševanju
morebitnih težav ter pri pripravi dokumentov, s katerimi izkazuje opravljanje prakse.
Delodajalca oz. mentorja usmerjamo z dokumentom Informacija o vsebinah praktičnega
izobraževanja za organizacije v katerih se izvaja ter z osebnimi stiki, kadar je to potrebno. V
dokumentu so opredeljeni cilji predmeta in kompetence, ki bi naj jih študent pridobil z delom
pod vodstvom mentorja pri delodajalcu, ter obveznosti študentov.
Študent mora prakso pri delodajalcu opraviti in predložiti potrebna dokazila oz. dokumente o
izvajanju prakse najpozneje v 6 mesecih od datuma odobritve opravljanja Praktičnega
izobraževanja, sicer le-ta zapade.
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Opravljeno delo v skladu s cilji predmeta študent dokazuje z:
▪
▪

Zaključnim poročilom o praktičnem izobraževanju,
prilogami k poročilu, ki so:
- Dnevnik dela s podpisom delodajalca,
- Izpolnjen anketni vprašalnik za delodajalca s podpisom delodajalca,
- Poročila o udeležbi na kongresu kozmetike in velnesa (študentje kozmetike) oz.
- Poročila, potrdila in druga dokazila o udeležbi/ogledih najmanj 6 razstav (študentje
fotografije).

Študentje z vsaj dvema letoma prakse na navedenih področjih lahko zaprosijo za priznavanje
predmeta v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.
Za pridobitev ocene iz predmeta se mora študent prijaviti na razpisan izpitni rok (kot za ostale
izpite) preko spletne oglasne deske (SOD).
Ustreznost Zaključnega poročila najprej preveri referat za študentske zadeve, ki preveri ali
zaključno poročilo vsebuje ključne sestavine (obvezna poglavja) ter ali so dodane vse obvezne
priloge. V kolikor je zaključno poročilo ustrezno, le-to oceni nosilka predmeta. Kadar zaključno
poročilo ni vsebinsko ustrezno, dobi študent negativno oceno s komentarjem o napakah, ki jih
je potrebno odpraviti. Študent popravljeno verzijo poročila odda na enega od naslednjih
rokov, ki so razpisani vnaprej za celo š.l., za kar se mora prijaviti preko SOD. Pri ocenjevanju
poročila se upošteva skladnost s cilji predmeta oz. zahtevami za visokošolski nivo znanja.
Oceno določi nosilka predmeta, pri oceni se upošteva tudi mnenje delodajalca.
Evidence o krovnih pogodbah z delodajalci, mentorjih, odobrenih in zaključenih praksah ter
ocenah vodi in obdeluje referat za študentske zadeve.
V š.l. 19/20 je bila imenovana vodja praktičnega izobraževanja za vodenje aktivnosti na
področju praktičnega izobraževanja študentov na nivoju VIST za pripravo predloga dopolnitve
sistema ter po potrditvi predloga tudi za koordinacijo implementacije dopolnitev. V obeh
programih sta bila dopolnjena učna načrta za predmet Praktično izobraževanje. Jasneje je bila
definirana (popravljena) 140 urna obveznost šolskih ur v celotne ure. Spremenjen je bil tudi
delež posameznega dela končne ocene. Kongres kozmetike ni več nujni pogoj temveč možnost
nadomestitev 20 ur dela pri delodajalcu – prilagoditev COVID-19.
Podan je bil predlog dopolnil navodil in obrazcev in sicer:
▪ Sprememba prošnje za odobritev – jasno definirano, da velja kot tripartitna pogodba,
dodani so cilji praktičnega izobraževanja, jasneje definirana izobrazbo (potrebna) mentorja
in naziv;i dodatno vključeno soglasje nosilca predmeta, ki predlaga ŠK potrditev/zavrnitev,
dodana je možnost, da delodajalec pridobi (študent pridobi in posreduje delodajalcu)
seznam opravljenih obveznosti, s čimer delodajalec preveri kompetence študenta za lažji
dogovor glede dejanskega dela na praksi.
▪ V skladu z zgoraj narejenimi spremembami so popravljena tudi navodila o praktičnem
izobraževanju in navodila za pisanje zaključnega poročila.
▪ Pripravljen je bil predlog za uvedbo dodatne ankete za preverjanje zadovoljstva študentov
s PI katera bo omogočala kvantitativno spremljanje zadovoljstva. Predlogi so bili
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posredovani v potrditev Študijski komisiji, nato je predlagane spremembe potrdil senat v
novembru 2020.

1.4.1. Potek praktičnega izobraževanja
Prednostno izbirajo študentje delodajalce, ki lahko zagotovijo mentorja z vsaj visokošolsko izobrazbo
1.st. s področja vsebin študija, vendar pa za vsa področja dela to ni vedno mogoče, saj se šele z uvedbo
predmetnih dveh študijev ter študija Kozmetika 2. st. vzpostavlja baza mentorjev za posamezna
specifična področja (npr. ličenje, kozmetična nega, pedikura, fotografske tehnike ipd.) z visokošolsko
izobrazbo. Z večanjem števila diplomantov obeh programov se ta problem postopoma zmanjšuje oz.
se je že bistveno zmanjšal, tako da s sklenjenimi (v 19/20 še dodatnimi) krovnimi pogodbami že
pokrivamo potrebe pri delodajalcih z ustreznimi mentorji glede na število študentov.
6-mesečni rok za zaključek prakse in predložitev dokumentov je bil določen na podlagi navodil skupine
strokovnjakov med zunanjo evalvacijo l. 2014, ker je precejšen delež študentov te obveznosti
izpolnjeval v nerazumno dolgih rokih.

1.4.2. Zadovoljstvo udeležencev PRI
Zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja preverjamo na naslednje načine:
1.
zadovoljstvo
mentorjev
s
študentom
preverjamo
na
podlagi
ankete
Praktično_izobraževanje_anketa_delodajalca_150825, ki jo izpolni delodajalec in s tem oceni
urejenost, pripravljenost za delo, znanje, sodelovanje, odnos do strank in sodelavcev, teoretično
znanje in praktično usposobljenost ter navede predloge šoli.
2. zadovoljstvo študenta s praktičnim izobraževanjem preverjamo z zaključnim poročilom, v katerem
študentje v zaključku na kratko opišejo svoje poglede na opravljeno delo in potek izvajanja praktičnega
izobraževanja ter izpostavijo nova spoznanja in ugotovitve, ki so jih med praktičnem izobraževanjem
pridobili. Podajo tudi svoje mnenje o kvaliteti in koristnosti praktičnega izobraževanja ter opažanja prednosti in slabosti pri delodajalcu s predlogi. Vključijo tudi kritično analizo svojega dela in rezultatov
(prednosti, slabosti, pomanjkljivosti, ukrepi za izboljšanje) ter izrazijo mnenje o lastni usposobljenosti
za delo v praksi (teoretična znanja, praktična znanja…) ter podajo predloge za šolo. Z željo po povečanju
preglednosti in lažji analizi bomo s š.l. 20/21 to dopolnili s kvantitativnim ocenjevanjem (anketo).
Ocene nosilki obravnavata sproti in o ugotovitvah periodično poročata pedagoškemu vodji VIST,
Študijski komisiji in Komisiji za kakovost, podrobno pa se tematika obravnava v okviru samoevalvacij,
kar služi kot osnova za dopolnjevanje sistema. V primeru ekscesov je poročanje in ukrepanje takojšnje.

Analiza anketnih vprašalnikov o opravljanju prakse med delodajalci
V okviru predmeta Praktično izobraževanje (3. letnik) so bile izvedene ankete med delodajalci, kjer so
študentke opravljale prakso in jih smatramo za izjemno pomemben pokazatelj kakovosti programa in
izvedbe. Delodajalci ocenjujejo urejenost, pripravljenost za delo, doseganje zastavljenih ciljev, znanje
(praktično, teoretično, povezovanje znanj), samostojnost, komunikativnost in odnos do
sodelavcev/strank, uporabo verodostojnih (strokovnih, znanstvenih) virov informacij. Povprečna
dosežena ocena je 9,75. Tako rezultati kažejo zelo visoko zadovoljstvo delodajalcev z znanjem in
drugimi atributi študentk, konkretnih pripomb in predlogov je zelo malo, prevladujejo izrazite pohvale.
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1.4.3. Ocena stanja in usmeritve
Praktično izobraževanje poteka brez posebnosti, vendar še vedno v nezadostnem številu –
opravlja ga premajhen delež študentov, še zlasti študentov fotografije. Sistem stalno
dopolnjujemo, v š.l. 19/20 je bil narejen dodatni bistveni premik, težave pri realizaciji pa je
povzročalo zaprtje dejavnosti zaradi zdravstvene krize, s čimer so se zmanjšale možnosti
opravljanja. Sicer se preko opravljanje prakse študentom nudijo številne možnosti za nadaljnje
delo pri različnih delodajalcih.
Tabela 7. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne
pomanjkljivosti
Praktično
izobraževanje:
premajhen delež
študentov, ki ga
opravljajo
problem
ustrezne stopnje
izobrazbe
mentorjev
za
določena
področja
heterogenost
delodajalcev in
del,
ki
jih
študenti
opravljajo,
otežuje
ocenjevanje

Usmeritve/naloge/cilji

Realizacija

Vplivi na kakovost

-

Realizirano:
imenovanje
vodje
področja na nivoju VIST
dopolnjena učna načrta
predlog dopolnjenih
obrazcev in navodil,
predlog ankete
zadovoljstva študentov,
dodatne pogodbe z
delodajalci
Nerealizirano:
- rokovnik
- sprejetje in uveljavitev
navedenih predlogov
sprememb

Večji pregled, urejenost in
učinkovitejša koordinacija
področja.
Jasnejše in bolj pregledno
definirane obveznosti
in navodila.
Omogočeno bo
kvantitativno spremljanje
zadovoljstva.
Z dodatnimi pogodbami
povečanje raznolikosti
možnosti in kakovosti PI
ter večje zadovoljstvo
študentov.

-

-

dopolnitev sistema
(navodil, obrazcev
idr.) v pomoč pri
dogovarjanju
prakse
pri
delodajalcih
in
ocenjevanje
(anketa
za
študente, kriteriji
ocenjevanja ipd.)
pridobiti dodatne
pogodbe
z
delodajalci
z
ustreznimi nosilci
neobveznega
rokovnika
za
spodbudo
študentom

Tabela 8. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Še nepotrjeni in neuveljavljeni
predlogi dopolnitev sistema
Nekvantitativno ocenjevanje
zadovoljstva študentov s prakso
Pomanjkljiva komunikacija z
delodajalci

Omejena dostopnost za izvajanje
praktičnega izobraževanja zaradi
COVID-19.
Potreba po dodatnih možnostih za
izvajanje PRI pri delodajalcih z
ustreznimi mentorji

Cilj(i) za 2020/21
Uveljavitev dopolnitev
Anketa zadovoljstva
Poglobitev komunikacije z
delodajalci z vidika potrebnih
znanj, kompetentnosti študentov
in izvajanja prakse
Zagotoviti ustrezno število
opravljanja PRI kljub zdravstveni
krizi.
Dodatne pogodbe za izvajanje PRI
pri delodajalcih z ustreznimi
mentorji

Predlogi ukrepov
Po potrditvi na ŠK predložiti v
potrditev senatu in uveljaviti.
Pripraviti in uveljaviti anketo
Iskanje možnosti za izboljšanje
komunikacije z delodajalci.

Iskanje alternativnih možnosti
izvajanja PRI v podobnih primerih.
Sklenitev dodatnih pogodb z
delodajalci po celi Sloveniji.
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Krepitev dobrih odnosov tudi z
dermatološkimi in estetskimi
klinikami.
Podizobraženi mentorji pri
delodajalcih na področju
kozmetike.

Povečati število naših diplomantk,
ki delajo v praksi, da na prakso
vzamejo študentke VIST.

Premajhen
delež
študentov
opravlja PRI, še zlasti študentov
fotografije, kar je povezano z
interesom za diplomiranje.

Povečati delež študentov, ki
opravijo prakso v 3. letniku in
absolventskem stažu, za 20-30 %.

1.5.

Postopno
pridobivanje
baze
diplomantk, ki bi na prakso vzele
študentke VIST. Bazo smo že začeli
povečevati, vendar je potrebno s
tem trendom nadaljevati.
Pripraviti neobvezni rokovnih za
spodbujanje
študentov
k
opravljanju PRI.
Periodično
opominjanje
na
obveznost opraviti PRI.

Spremljanje potreb po znanju in zaposlitvenih potreb v okolju

5. standard:
- spremljanje potreb po znanju in zaposlitvenih potreb v okolju
- zagotavljanje zaposlitvenih možnosti diplomantov na področjih, ki so primerna
kompetencam oz. učnim izidom diplomantov.
- sodelovanje visokošolskega zavoda z okoljem ali delodajalci in z diplomanti
- razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov ali drugih organiziranih oblik

1.5.1. Sodelovanje visokošolskega zavoda z okoljem ali delodajalci in s svojimi
diplomanti
VIST je razvil dobro sodelovanje na predmetnih področjih študijev in drugih aktivnosti, ki jih izvaja:
▪ Z vzpostavitvijo pogodbenih in drugih oblik sodelovanja s podjetji, raziskovalnimi in umetniškimi
ustanovami na bilateralni ravni in v okviru projektov in programov.
▪ Preko sodelovanja v Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov.
▪ S pridobitvijo sponzorjev in sodelovanje z njimi pri izvajanju študija in raziskovalnega dela za
sponzorje.
▪ Z vključevanjem študentov v realne probleme in projekte v praksi, vključno z raziska-vami v okviru
diplomskih, magistrskih in projektnih nalog.
▪ Preko študentov, ki med študijem delajo na področju študija, ter preko diplomantov.
▪ Preko praktičnega usposabljanja kot dela študijskih programov.
▪ S publiciranjem v strokovni, znanstveni in publicistični periodiki.
▪ Z razstavami, predstavitvami in predavanji.
▪ S promocijo kakovosti in strokovnosti na predmetnih področjih ter organizacijo stro-kovnih
dogodkov (npr. Festivali/ Kongresi kozmetike in velnesa, Foto VIST).
▪ S strokovno podporo študentom in diplomantom pri uveljavljanju v profesionalnem življenju.
▪ S pridobivanjem in izvajanjem raziskovalnih projektov za in s partnerji.
▪ S strokovno podporo in sodelovanjem pri aktivnostih nekaterih partnerjev.
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▪

S sodelovanji pri prenovi izobraževalnih programov (Center za poklicno izobraževanje) ter z
vodenjem iniciativ za urejanje področja kozmetične in pedikerske storitvene dejavnosti preko.

Ustreznost učnih izidov oz. kompetenc študentov in diplomantov spremljamo preko:
▪ potreb naših diplomantkah in študentkah,
▪ odzivih delodajalcev,
▪ informacijah o zaposlenosti ob zagovorih diplom,
▪ neposrednih razgovorov s študenti in diplomanti,
▪ neposrednih pogovorov z delodajalci,
▪ anketah in poročilih o Praktičnem izobraževanju,
▪ spremljanja kariernih poti posameznikov.
Ugotovitve obravnava pedagoško vodstvo oddelkov oz. VIST ter Komisija za kakovost, Študijska
komisija in Komisija za podiplomski študij ter skupaj z ugotovitvami na podlagi drugih podatkov
pripravimo predloge za dopolnitve vsebin in izvedbe predmetov oz. korekcije programov, nadaljnji
razvoj in dopolnjevanje znanj ter spremembe uvedemo.

1.5.2. Razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov ali drugih organiziranih oblik
VIST je razvil številna sodelovanja z družbenim okoljem, vključno z delodajalci, naročniki in uporabniki
storitev s področja naših študijskih programov in delovanja ter sponzorji, od katerih v okviru rednih
stikov in posebej prejemamo:
▪ mnenja in predloge v zvezi s študijskimi programi,
▪ mnenja o usposobljenosti oz. kompetencah in uspešnosti študentov in diplomantov,
▪ potrebe po kadrih.
Slednje prejemamo tudi od številnih drugih delodajalcev, s katerimi sicer nimamo razvitega
sodelovanja. Vse te potrebe po kadrih komuniciramo študentom in alumnom z objavami na intranetu
ter (alumnom) z mejlingi. Nudimo jim tudi pomoč in svetovanje pri iskanju zaposlitev, kadar se obrnejo
na nas. Tako od delodajalcev kot od študentov in diplomantov, ki se pri njih zaposlijo, prejemamo
mnenja, ki jih smiselno vključujemo v povratno zanko izboljšav. Ta način ustreza potrebam glede na
število študentov in formalizacija kariernega centra ni potrebna oz. smiselna.
Povezovanje in sodelovanje med alumni in VIST ter medsebojno med samimi alumni (kamor iz
vsebinskih razlogov štejemo diplomante in absolvente brez statusa) je razmeroma zelo intenzivno;
poteka preko:
▪ povabil na dogodke VIST, kot so vsakoletni Festival oz. Kongres kozmetike in velnesa, bienalni
Foto VIST, vsakoletna podelitev diplom, različne delavnice, razstave ipd. in srečevanj ob teh
dogodkih, kar letos nismo izvedli zaradi zdravstvene krize;
▪ povabil k sodelovanju pri izvedbi predavanj, delavnic, razstav, predstavitev ipd. na Kongresu
kozmetike velnesa oz. Foto VIST ter razstavah idr. kar letos nismo izvedli zaradi zdravstvene
krize;
▪ sodelovanja pri nekaterih pedagoških procesih za izbrane tematike;
▪ omogočanja udeležbe na naših tečajih in tečajih partnerjev po posebnih cenah;
▪ omogočanja popustov pri nekaterih ponudnikih izdelkov oz. materialov in storitev;
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▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pomoči pri publiciranju njihovih člankov (npr. v Dermanovi, Digitalni kameri) ter sodelovanja
pri pripravi publikacij (člankov, študijskih gradiv, patentov ipd.) ter pri snemanju oz. pripravi
prispevkov za medije;
vključevanja v nekatere naše projekte in vključevanje nas v njihove oz. projekte njihovih
delodajalcev;
izvajanja nekaterih promocijskih aktivnosti za njih (npr. objave o njihovih aktivnostih na naših
družbenih omrežjih in v medijih);
pobud za sponzorsko in druge vrste sodelovanj med VIST in njihovimi delodajalci
pomoči pri razreševanju strokovnih vprašanj, svetovanja ter omogočanja obnavljanja znanja
(npr. brezplačne udeležbe na nekaterih predavanjih v študijskih programih);
omogočanje najema prostorov VIST in opreme po posebnih znižanih cenah;
omogočanja prakse našim študentom pri njih in pomoči pri iskanju kadrov za njihove potrebe.

Tako vzdržujemo z njimi stike in sledimo njihovim individualnim karieram in jim pri tem skušamo
pomagati.
V preteklosti smo sicer tudi ustanovili Alumni klub VIST kozmetika (v š. l. 2013/14) in Alumni klub VIST
Fotografija (v š.l. 2016/17) s ciljem sistematično ohranjati in razvijati stike ter skrbeti za strokovni
napredek alumnov, vendar je po relativno zelo uspešnem delovanju prvega interes članic počasi usihal,
tako da se v š.l. 2018/19 klub ni sestajal, v š.l. 2019/20 pa ga zaradi zdravstvene krize niti ni bilo mogoče
oživiti. Alumni klub VIST Fotografija pa nikoli ni zaživel v formalni obliki kljub našim naporom, saj je
prevladalo mnenje alumnov, da je sodelovanje med alumni in VIST dobro brez kluba in zato
formalizacija kluba ni potrebna. Ne glede na to pa so medsebojni stiki med alumni ter VIST intenzivni,
mnogoteri in uspešni.

1.5.3. Ocena stanja in usmeritve
Tabela 9. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.

Ključne
pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji Realizacija

Alumni kluba ne
delujeta v formalizirani
obliki, čeprav je stikov z
alumni mnogo in so
mnogoteri.

-

-

preveriti interes za
oživitev Alumni kluba
VIST Kozmetika in v
primeru pozitivnega
odziva
oživiti
delovanje
poiskati načine za
večjo
vključenost
»slabših« alumnov v
sodelovanje
oz.
povezovanje

Ni realizirano zaradi
zdravstvene krize, na
Fotografiji tudi zaradi
neiteresa za
formalizirano
povezovanje.

Vplivi na kakovost

Nerealizacija nima
pomembnejših
implikacij na kakovost,
saj sodleovanja z
alumni kljub temu
dobro potekajo in so
mnogotera.

Tabela 10. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
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Ključne pomanjkljivosti
Zaradi zmanjšanega interesa in
zdravstvene krize Alumni kluba ne
delujeta.

Cilj(i) 2020/21
Oživitev obeh Alumni klubov v
letu 2021/22.

Pomanjkljiv način spremljanja
potreb po znanju in ustreznosti
kompetenc diplomantov.

Sistematično spremljanje potreb
po znanju in ustreznosti
kompetenc.

1.6.

Predlogi ukrepov
Glede na zdravstveno krizo
preučiti možnosti oživitve Alumni
klubov ter preveriti interes pri
diplomatih.
Uvedba ankete alumnov oz.
diplomiranih kozmetikov/čark in
diplomiranih fotografov/inj.

Notranji sistem kakovosti

6. standard:
- notranji sistem kakovosti omogoča sklenitev kroga kakovosti na vseh področjih
delovanja visokošolskega zavoda
- notranji sistem kakovosti omogoča in spodbuja razvijanje, povezovanje in
posodabljanje izobraževalne, znanstvene, strokovne, raziskovalne oz. umetniške
dejavnosti ter vpliv te dejavnosti na okolje.

Ob začetku delovanja VIST so bili temelji sistema kakovosti zasnovani na podlagi znanj in izkušenj ene
od takratnih ustanoviteljic in dekana s sistemi kakovosti v farmacevtski industriji (ISO 9001 in drugi ISO
standardi, GMP, GLP, GCP) ter vodstvenih izkušenj, tako da so bili pripravljeni osnovni interni akti,
vzpostavljeni mehanizmi vodenja in delovanja zavoda ter mehanizmi upravljanja kakovosti. Takoj smo
uvedli tudi anketiranje študentov glede vsebine in izvajanja predmetov, učnega osebja, pogojev dela
ipd., postopoma smo ankete dodajali in dopolnjevali, s š.l. 14/15 pa smo prešli na elektronsko obliko
anketiranja in obdelovanja podatkov. L. 2012 je bil sprejet Poslovnik o kakovosti, kot temeljni
dokument za upravljanje kakovosti, dopolnjen je bil l. 2019. Postopoma smo dopolnjevali in dodajali
nove interne akte in dokumente v zvezi z delovanjem in zagotavljanjem kakovosti visokega šolstva ob
upoštevanju oz. za zagotavljanje skladnosti delovanja s predpisi, relevantnih za delovanje VIST, kot so
predpisi s področja:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

področja visokega šolstva,
raziskovalne dejavnosti,
varstva pri delu,
varovanja osebnih podatkov,
etičnih standardov in predpisov,
avtorskih in sorodni pravic,
dobre laboratorijske prakse (GLP),
dobre klinične prakse (GCP, GCPC),
sanitarno-higienskega področja,
varstva pri delu in varovanja zdravja,
delovnega prava,
okoljevarstveni predpisi idr.
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Organiziranost upravljanja s kakovostjo je prilagojena velikosti VIST in je integrirano v delovanje VIST
kot celote. Tako so za kakovost zadolženi vsi organi glede na pristojnosti ter vsak posameznik, na nivoju
VIST pa dekan. Za upravljanje kakovosti je pristojna Komisija za kakovost, ki v spremenjeni sestavi in z
novo vodjo deluje od 1.10.2018 in je pripravila posodobitev Poslovnika kakovosti ter dopolnila sistem
samoevalvacij. Deluje v tesni navezi s Študijsko komisijo, Komisijo za podiplomski študij, Študentskim
svetom in drugimi deležniki.
Temeljni princip delovanja je t.i. Demingov krog, ki vključuje vse deležnike v procesu načrtovanja,
izvajanja, analize in dopolnjevanja. Pri metodah dela izkoriščamo kot veliko prednost relativno
majhnost VIST, kar omogoča več osebnih kontaktov in neposrednega komuniciranja med deležniki,
vključno s študenti, in sprotno ukrepanje oz. razreševanje morebitnih nejasnosti ali težav. Načine
zbiranja in obravnave dopolnjujemo in prilagajamo glede na ugotovitve, potrebe in situacije.
Samoevalvacije smo začeli izvajati l. 2009 in jih od š.l. 2010/11 dalje redno izvajamo za posamezna
študijska leta. S š.l. 2016/17 smo dopolnili sistem z bolj kvantitativnim načinom spremljanja delovanja.
S samoevalvacijo za š.l. 2018/19 smo koncept še dopolnili, tako da se je povečala preglednost
dosežkov, prednosti, slabosti, priložnosti in usmeritev oz. ciljev. S š.l. 2019/20 smo tudi prešli na
dvofazno načrtovanje samoevalvacij, in sicer načrtovanje potrebnih podatkov v začetku relevantnega
š.l., ter načrtovanje operativne izvedbe samoevalvacije ob koncu predmetnega š.l.
Sproti ugotovljene potrebe po sistematizaciji in formalizaciji implementiramo na vseh nivojih
kakovosti, kar povečuje učinkovitost. Dokumente (načrte, evalvacije, poročila itd.), ki zadevajo
kakovost, postopoma usklajujemo s standardi iz Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Kakovost razumemo in obravnavamo celovito, z integracijo različnih standardov kakovosti, za kar je
osnova visoka usposobljenost in izkušenost vodstvene ekipe tudi na področju obvladovanja kakovosti.
Kakovost je obravnavana na več ravneh, merimo jo z različnimi kazalci in kazalniki. Organiziranost
upravljanja s kakovostjo je prilagojena velikosti VIST in je integrirano v delovanje VIST kot celote. Tako
so za kakovost zadolženi vsi organi glede na pristojnosti. Kot poseben organ pa je za upravljanje
kakovosti izvajanja študijskih procesov pristojna Komisija za kakovost (KK), ki je komisija senata redno
spremlja kakovost teh procesov in predlaga ukrepe. Deluje v tesni navezi s Študijsko komisijo. Komisija
za kakovost se je sestajala v skladu s Poslovnikom o kakovosti in spremljala izvajanje in potek študijskih
procesov.
Glavni namen spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je ugotovitev realnega stanja ter
opredelitev dobrih in slabih strani delovanja šole. Na ta način šola poskrbi za sprotno izboljševanje
študijskega procesa in omogoča nenehen razvoj in rast
V skladu z načrti in priporočili skupine strokovnjakov NAKVIS dopolnjujemo delovanje Komisije za
kakovost in krepimo njeno vlogo neodvisnega organa, ki na osnovi analiz daje usmeritve organom VIST.
Ocenjujemo, da je pomembna dobra prepletenost dela KK z delom Študijske komisije in Komisije za
podiplomski študij. Ključna za nadaljnje delo je usmeritev, da Komisija za kakovost bolj, kot doslej,
obravnava konkretne primere in daje konkretne predloge. Komisija išče pristope za še večjo
vzpostavljanje kulture kakovosti v vseh skupinah deležnikov.
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Komisija za kakovost si je zastavila naslednji načrt spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
v študijskem letu 2019/20:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

določitev namenov in ciljev samoevalvacije,
pregled glavnih vidikov, ki ji bo zajela samoevalvacija,
določitev standardov kakovosti in kazalcev kakovosti,
zastavljanje samoevalvacijskih vprašanj,
določitev virov podatkov,
določitev metod spremljanja za vsak kazalnik posebej,
zbiranje podatkov,
analiza zbranih podatkov in gradiva ter oblikovanje ocen,
priprava samoevalvacijskega poročila,
nadaljnja prizadevanja in izvedba ukrepov, ki izhajajo iz samoevalvacije.

Kakovost smo spremljali predvsem v naslednjih segmentih:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

organizacija in dokumentiranost;
pedagoško osebje;
kakovost študijskega programa;
izvajanje študija in pomoč študentom;
prostori in oprema;
informiranost.

Orodja za spremljanje kakovosti so zlasti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ankete (med študenti ob koncu vsakega predmeta);
ankete delodajalcev, pri katerih opravljajo študentje prakso oz. delajo;
individualni pogovori (s študenti, pedagoškim in nepedagoškim osebjem, partnerji);
poročila (o izvedbi predmetov idr.) evidence in druga gradiva;
sestanki organov VIST;
pregledi dokumentacije.

1.6.1. Ocena stanja in usmeritve
Tabela 11. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Realizacija

Vplivi na kakovost

Nezadostna
organiziranost/sistematičnost
sprotnega zbiranja podatkov
za samoevalvacijo.

Dvofazno načrtovanje
samoevalvacij, in sicer
načrtovanje potrebnih
podatkov v začetku
relevantnega š.l., ter
načrtovanje operativne
izvedbe samoevalvacije
ob koncu predmetnega
š.l.

Realizirano pred
začetkom š.l.
2019/20.

Zagotavljanje bolj
sprotnega in
sistematičnega
pridobivanja podatkov ter
preverjanja stanja in
možnosti ukrepanja,
poenostavitev priprave
SEP. Boljša preglednost,
večja sistematičnost in
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Neusklajenost strukture SEP s
standardi NAKVIS.
Sistematizacija SEP po
standardih.

Smiselno uskladiti
strukturo SEP s
standardi NAKVIS.

Majhen delež študentov, ki
rešujejo ankete.

Spodbujati študente k
reševanju anket.
Proučitev vezave prijav
na izpite na reševanje
anket.

Sprejemanje SEP za preteklo
š.l. je s stališča načrtovanja
aktivnosti za tekoče š.l.
pozno, čeprav se ugotovitve
sproti vnašajo v plane in
realizirajo.
Menjava predstavnika
študentov v KK povzroča
diskontinuiteto delovanja.

Cilj za pripravo poročila
za š.l. 2019/20 je
december 2020 in
obravnava na seji
senata v januarju 2021.
predlog Študentskemu
svetu, da zagotovi
kontinuiteto članstva v
KK (predlog, da ostane
ista predstavnica vsaj še
1 š.l.);

Realizirano že pri
načrtovanju in
pripravi SEP
2019/20, vendar
potrebne dodatne
optimizacije.
Spodbujanje
neuspešno.
Za vezavo prijav na
izpite na reševanje
anket se nismo
odločili iz pravnoformalnih
pomislekov.
Nerealizirano zaradi
večje zahtevnosti
pretvorbe SEP v
novo strukturo.

Realizirano

manj porabljenega časa za
pripravo SEP.
Večja preglednost in
skladnost strukture SEP s
standardi NAKVIS-a .

Adekvatno izpolnjene
ankete v večjem številu bi
prispevale k celovitejšemu
vpogledu v menja in
predloge študentov,
vendar pa pomanjkanje
tega nadomeščamo s
pogovori s študenti.
Na kakovost nerealizacija
roka nima vpliva, ker
ugotovitve sproti vnašamo
v plane in realiziramo
usmeritve – odpravljamo
pomanjkljivosti.
Zagotavljanje večje
kontinuitete dela KK z
vidika vključevanja
študentov vpliva na
zastopanost stališč
študentov in
transparentnost.

Tabela 12. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Zadovoljstva študentov s
storitvami ne preverjamo
sistematično.
Zadovoljstva zaposlenih in
zunanjih sodelavcev s
storitvami/pomočjo pri
delu/vodstvom ne
preverjamo sistematično.
Tutorstvo študentom je
urejeno na ravni referatov,
vodstva in zaposlenih,
nimamo pa tutorjevštudentov.

Cilj(i) 2020/21
Uvedba ankete o zadovoljstvu
študentov s storitvami.
Uvedba anket zaposlenih in zunanjih
sodelavcev o zadovoljstvu s
storitvami/pomočjo pri
delu/vodstvom.
Postopna uvedba sistema tutorstva,
če se izkaže potreba in interes.

Predlogi ukrepov
Priprava in izvajanje anketiranja
študentov o zadovoljstvu s
storitvami.
Priprava in izvajanje anketiranje
zaposlenih in zunanjih sodelavcev o
zadovoljstvu s storitvami/pomočjo
pri delu/vodstvom.
Začetni sestanki s ključnimi deležniki
glede postopnega uvajanja sistema
tutorstva – preveritev interesa in
potreb.
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Pomanjkljiv način
ugotavljanja
obremenjenosti
študentov/skladnosti z
ECTS.

Kvantitativno ugotavljanje
obremenjenosti študentov pri
posameznih predmetih in skladnosti
z ECTS.

Preobsežnost SEP.

Optimizacija mehanizmov
zagotavljanja kakovosti v letu
2020/2021.
Optimizacija priprave SEP.

Preobsežnost in časovna
zahtevnost priprave SEP.

1.7.

Priprava anket in anketiranje
študentov o obremenjenosti
študentov s posameznimi predmeti.
Analize podatkov, primerjava z ECTS
in analiza adekvatnosti/relevantnosti
ugotovitev.
Zasnova in preizkušanje novih metod
spremljanja, implementacije in
poročanja o kakovosti.
Razmislek o podaljšanju obdobja
samoevalvacije na 2-3 leta in/ali
ločitev SEP za zavod in programe.

Obveščanje javnosti o študijskih programih in dejavnosti

7. standard: Obveščanje javnosti o študijskih programih in dejavnosti

Vse dejavnosti Visoke šole za storitve so objavljene na spletni povezavi http://vist.si.
Na spodnji povezavi so objavljene vse informacije organizaciji šole. Razvidni so organi šole,
poslanstvo, vizija in strategija ter temeljni dokumenti (akt o ustanovitvi, statut). https://vist.si/o-nas.
Na spletni strani je javnosti dostopen tudi opis posameznega študijskega programa, ki ga izvajamo in
sicer na povezavi: https://vist.si/oddelek-za-kozmetiko in https://vist.si/oddelek-za-fotografijo.
Redno objavljamo v rubriki aktualno, kjer študente in javnost obveščamo o aktualnih dogodkih. V
rubrikah projekti in raziskave obeh študijskih programov študente in javnost obveščamo o projektih in
raziskavah v katerih sodelujemo.
▪
▪

https://vist.si/projekti-in-raziskave/fotografija
https://vist.si/projekti-in-raziskave/kozmetika

Vsako leto se oddelek za kozmetiko in oddelke za fotografijo predstavita na Informativi – sejem
izobraževanja in poklicev. Oddelek za kozmetiko vsako leto organizira kongres kozmetike in velnesa, v
sklopu katerega je organiziran karierni kotiček.
Zelo aktivni smo tudi na družbenih omrežjih in pa preko srečanj in predstavitev v živo. Svoje deležnike,
splošno in strokovno ter zainteresirano javnost obveščamo preko sledečih nepogrešljivih kanalih
obveščanja:
-

Vsakoletne predstavitve programov na splošnih in specializiranih srednjih šolah
Rubrika »Aktualno« na spletni strani https://vist.si/aktualno
Uradnih Facebook straneh oddelkov (VIST Kozmetika: 18.000 sledilcev; 2-3 objave na teden;
Fotografija: 6.400 sledilcev; 2-3 objave na teden)
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-

Uradnih Instagram profilih oddelkov (VIST Kozmetika: 1.100 sledilcev; VIST Fotografija: 830
sledilcev)

Odločitev o tem katere informacije so posredovane širši javnosti sprejema vodstvo šole. Na podlagi
odločitev se redno posodabljajo spletne strani, zgibanke in brošure, pri čemer sodelujejo tudi zaposleni
v referatu in drugi strokovni delavci.
Informacije o študijskih programih, ki jih izvajamo so objavljamo na spodnjih povezavah:
▪
▪
▪
▪
▪

https://vist.si/fotografija/dodiplomski-studij
https://vist.si/kozmetika/dodiplomski-studij
https://vist.si/kozmetika/magistrski-studij
https://vist.si/kozmetika/delni-studiji
https://vist.si/fotografija/delni-studiji

Na VIST si intenzivno prizadevamo za dvig strokovnosti in kakovosti ter uveljavljanju poklicev svojih
diplomantov. V ta namen od l. 2012 organiziramo Festival kozmetike in velnesa. Na njem poleg
plenarnih predavanj uveljavljenih strokovnjakov s področja kozmetike in medicine, rezultate svojih
raziskav pa predstavljajo tudi študentje. Cilj je krepitev stroke, predstavitev pomembnih ugotovitev in
raziskav, posredovanje novih znanj, medsebojno sodelovanje, povezovanje z gospodarstvom,
uveljavljanje naših študentov itd. Ker je Festival postajal vedno večji, smo ga l. 2017 preselili s šole v
Domus Medica, l. 2019 pa preimenovali v Kongres kozmetike in velnesa. V zadnjih letih se ga udeležuje
preko 400 udeležencev, veliko število razstavljavcev iz gospodarstva, in je tako postal , ki je v nekaj
letih prerastel v osrednji strokovni dogodek na področju kozmetike in velnesa v Sloveniji. V š.l. 2019/20
ga žal zaradi zaradi zdravstvene situacije ni bilo mogoče izvesti v željeni obliki. Je pa načrtovan v l. 2021,
če bo situacija dopuščala.
Podobno na področju fotografije organiziramo več dogodkovni bienalni strokovno – umetniški festival
fotografije FOTOVIST, ki smo ga prvič izvedli leta 2013. FOTO VIST je tradicionalni fotografski dogodek,
ki ga vsako drugo leto prireja Oddelek za fotografijo VIST - Visoke šole za storitve v Ljubljani. Osvetljuje
različne vidike rabe fotografskega medija in je zasnovan kot platforma za izmenjavo znanj, izkušenj in
mnenj in prostor za mreženje znotraj fotografskega prizorišča v Sloveniji. Njegov cilj je splošni
zainteresirani javnosti predstaviti in približati medij fotografije ter vzpostaviti izmenjavo vsebin med
uveljavljenimi generacijami profesionalcev in strokovnjakov ter generacijami mlajših avtorjev in
avtoric, ki to šele postajajo.
Za dvig strokovnosti področja in njegove prepoznavnosti si prizadevamo tudi s pomočjo diseminacije
naših ugotovitev, rezultatov projektov itd. V ta namen intenzivno sodelujemo z mediji, razvijamo in
krepimo vidnost na družbenih omrežjih it. To se odraža v zelo velikem številu medijskih objav z
omembo VIST.
Oddelek za fotografijo od leta 2016 aktivno deluje tudi na področju objavljanja poljudno-strokovnih
člankov na mnogoterih področjih fotografije. Pri tem najbolj intenzivno sodelujemo z revijo Digitalna
kamera (naklada: 3000 izvodov). Na leto izide 6 obsežnih številk, tako da smo do konca leta 2019
prispevali 24 poljudno-strokovnih člankov. Pisci so različni predavatelji in strokovnjaki iz različnih
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področij fotografije, predvsem pa tudi nekateri študenti in alumni. Podobno sodelovanje ima z revijo
Dermanova vzpostavljen Oddelek za kozmetiko.
Objave obeh oddelkov v zadnjih letih dosegajo nekaj milijonov, kar bistveno pripomore k dvigu
prepoznavnosti področij delovanja, dvigu strokovnosti informacij, ki dosegajo javnost, ter dvigu
vizualne kulture.
Več o tem je navedeno v Prilogi 1.

1.7.1. Ocena stanja in usmeritve
Ocenjujemo, da je komunikacija z zainteresiranimi javnostmi glede študijskih programov in
delovanja VIST nasploh ustrezna, učinkovita, vendar relativno hitro spreminjanje družbenih
omrežij in pojavljanje novih terja pozornost in prilagodljivost.
Tabela 13. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Hitro spreminjanje
družbenih omrežij in
pojavljanje novih terja
prilagodljivost in pozornost.

Cilj(i) 2020/21
Optimalna komunikacija z javnostmi,
vključno z uporabo družbenih
omrežij.

Predlogi ukrepov
Proučiti smiselnost uvedbe Tik Tok.

2. Kadri
2.1.

Zagotavljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev

8. standard:
- zagotavljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev za kakovostno
opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega dela
- strokovni in pedagoški razvoj učiteljev in sodelavcev od zadnje akreditacije
- znanstveni, strokovni raziskovalni oz. umetniški dosežki učiteljev in znanstvenih delavcev
- merila zavoda za izvolitev v nazive in področja za izvolitve
- vrsta zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Tabela 14. Število visokošolskih učiteljev v delovnem razmerju na dan 31. 12. 2019:

Delovno razmerje

Delovno razmerje za polni
delovni čas
Delovno razmerje s krajšim
delovnim časom
Delovna obveznost čez polni
delovni čas

Redni
profesor

Izredni
profesor

Št.

FTE Št.

1

1

1

0,2

1

Docent

FTE Št.

0,8

1

FTE

Višji
predavatelj

Predavatelj

Št.

FTE

Št.

2

2

FTE

0,2
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Pogodbeni delavci
SKUPAJ

1

3

12

12

3

Tabela 1715. Število znanstvenih delavcev v delovnem razmerju na dan 31. 12. 2019:
Znanstveni delavec 31. 12. 2019
Št.
FTE

Delovno razmerje
Delovno razmerje za polni delovni čas
Delovno razmerje s krajšim delovnim časom
Delovna obveznost čez polni delovni čas
SKUPAJ

1

0,2

2.1.1. Strokovni in pedagoški razvoj učiteljev in sodelavcev
Tabela 18. Načrt izobraževanje ali usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev 2019/20:
Visokošolski učitelji –
zaposleni
INOVUP
izobraževanja, ki se nanašajo
na delo s študenti nasploh
izobraževanja za poučevanjerazvoj učnih metod,
učinkovitejše povezovanja
prakse s teorijo…
Varstvo pri delu in požarna
varnost
Prva pomoč

Usposabljanje za osebe
odgovorne za gašenje
začetnih požarov in
evakuacijo
Delavnice, izobraževanja
proizvajalcev produktov,
opreme
10. Kongres kozmetike in
velnesa
Znanstvene in strokovne
konference, kongresi
Izobraževanje za uporabo
Office 365

Sodelavci – zaposleni

Visokošolski učitelji in
sodelavci – zunanji

glede na tematike
priporočamo vsem
priporočamo vsem

priporočamo vsem

na 3 leta

na 3 leta

na 5 let - po potrebi, za
zagotavljanje
usposobljene osebe na
šoli ter v praktikumih

na 5 let - po potrebi,
za zagotavljanje
usposobljene osebe
na šoli ter v
praktikumih
na 3 leta - po potrebi,
za zagotavljanje
usposobljene osebe
na šoli

za izvajalce praktičnih
predmetov za izdelke,
ki se začnejo na novo
uporabljati na vajah
priporočena udeležba
vsem s področja
vsaj 3

priporočena
udeležba vsem s
področja
vsaj 1

vsi novi

Vsi novi

za izvajalce praktičnih
predmetov za izdelke, ki
se začnejo na novo
uporabljati na vajah
priporočena udeležba
vsem s področja
vsaj 3
Vsi novi
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Usposabljanje za vodenje
laboratorijev
Izobraževanja za pridobitev
višje stopnje izobrazbe
Izobraževanja za pridobitev
pedagoško-andragoške
izobrazbe
Izobraževanje za uporabo
spletne učilnice
Predstavitev eVŠ novosti za
študijsko leto 2020/21
Codex
Strokovna strečanja v tujini
Usposabljanja za pridobivanje
nepovratnih sredstev
PKP izobraževanje za izvedbo

1
1

1

Vsi novi

Vsi novi

1

Vsi novi

1-2
1
Vsaj 3
Vsaj 3

Vsaj 1

Novo vključeni

1-2, če uspešni na
razpisu
1-2, če uspešni na
razpisu
1-2, če uspešni na
razpisu
1-2, če uspešni na
razpisu
Novo vključeni

Glede na potrebe

Glede na potrebe

novo vključeni

novo vključeni

novo vključeni

novo vključeni

PKP izobraževanje za
poročanje
ŠIPK izobraževanje za izvedbo
ŠIPK izobraževanje za
poročanje
Izobraževanje za urejanje
spletne strani (Kreatik,
interno)
Delo s programom za
obveščanje in generiranje
seznamov Mailer Lite
Usposabljanja za izvajanje
programa Pametno s soncem
za zdravo in mladostno kožo
Usposabljanja za izvajanje
meritev za ARRS projekt L71849
Izobraževanja in posveti
NAKVIS
Izobraževanja 1ka (orodje za
spletno izvedbo anket - za
ankete o predmetu idr.)
Usposabljanje za vodenje
temnice
Usposabljanje za vodenje
studia in izposoje opreme
Izobraževanja na področju
vizualnih umetnosti, vključno
z obiski razstav, galerij…
Delavnice, razstave FotoVIST

3

Vsaj 1

2-4
Po potrebi

1
1
priporočamo vsem s
področja v čim večji
meri, vsaj 15
priporočamo vsem s
področja

priporočamo vsem s
področja v čim večji
meri
priporočamo vsem s
področja

priporočamo vsem s
področja v čim večji meri
priporočamo vsem s
področja
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Tabela 19. Kazalniki izmenjav visokošolskih učiteljev in sodelavcev (upoštevata se tako
dodiplomsko kot podiplomsko izobraževanje):
Študijsko leto
Kazalnik
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo pri izobraževalnem,
raziskovalnem, strokovnem oziroma
umetniškem delu na visokošolskem zavodu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri izobraževalnem, raziskovalnem,
strokovnem oziroma umetniškem delu v
tujini kot gostujoči profesorji
Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
ki se izobražujejo v tujini

2019/20

2018/19

2017/18

10

1

7

0

4

4

0

12

2

Tabela 20. Programi mobilnosti:
Zap. št.

Naslov programa mobilnosti

Trajanje od do

1

ERASMUS + Inter – institutional
agreement 2019-1-SI01-KA103-060328
Erasmus + Inter – institutional
agreement
2018-1-SI01-KA103-046942
Erasmus + Inter – institutional
agreement
2017-1-SI01-KA103-035289

1.6.2019-31.5.2021

2

3

1.6.2018-31.5.2022

1.6.2017-31.5.2019

Število sodelujočih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev
Outgoing: /
Incoming: 4
Outgoing:1 (2018/19)
Incoming: /
Outgoing:3 (2017/18: 2,
2018/19:1)
Incoming:3

Tabela 16. Druge oblike mednarodnega sodelovanja:
Zap. št.

Oblika sodelovanja

Trajanje od do

1

Erasmus+ Programme – Strategic
Partnership

2019-2021

2.2.

Število sodelujočih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
Outgoing:12
Incoming: 28

Zagotavljanje strokovno-tehničnih in upravno administrativnih delavcev

9. standard:
- zagotavljanje strokovno-tehničnih in upravno-administrativnih delavcev
o vrste in ustreznost pomoči ter svetovanja študentom in drugim deležnikom
o število, delovno področje in izobrazbena struktura nepedagoških delavcev
o izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev

36

Zagotovljeno je zadostno število ustrezno usposobljenih nepedagoških delavcev v tajništvih, referatih
za študentske zadeve ter tehnično-podpornih službah za zagotavljanje pomoči navedenim deležnikom;
po potrebi se v to vključijo tudi zunanji pogodbeni izvajalci.
Posameznim skupinam deležnikov in posameznikom nudimo naslednje vrste pomoči:
I.

Študentom:
a. Pomoč pri postopkih vpisa v študij
b. Pomoč oz. svetovanje pri izpolnjevanju vlog za Študijsko komisijo, Komisijo za podiplomski
študij, Etično komisijo in druge organe VIST
c. Pomoč pri usklajevanju študijskih, delovnih in drugih obveznosti (npr. prilagajanje
razporeditve v skupine za vaje)
d. Svetovanje pri načrtovanju izpolnjevanja študijskih obveznosti
e. Svetovanje in pomoč pri uporabi informacijskih tehnologij in kanalov (prijavljanje v spletno
oglasno desko, spletno učilnico, MS Teams, ClassMarker; oddajanje dokumentov preko
elektronskih medijev ipd.)
f. Svetovanje in pomoč pri izposoji knjižničnih gradiv in usmerjanje pri vpisu v CTK in NUK
g. Pomoč/posredovanje pri komunikaciji s pedagoškimi delavci in vodstvom oddelkov/VIST
h. Svetovanje pri iskanju in vzpostavljanjem stikov z delodajalci za opravljanje praktičnega
izobraževanja
i. Pomoč pri iskanju zaposlitve
j. Pomoč v zvezi s priznavanji znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih
zavodih ter neformalno pridobljenih znanj in veščin;
k. Administrativna in organizacijska podpora študentskemu svetu
l. Pomoč pri premagovanju jezikovnih ovir (tečaj slovenskega jezika, prevajanje izpitnih
vprašanj na začetku študija ipd.)
m. Pomoč tujim študentom pri pridobivanju vize in prehajanju meje (npr. zaradi omejitev,
povezanih s covid-19)
n. Pojasnjevanje in (v konkretnih primerih, npr. z MIZŠ) razčiščevanje zakonodaje in internih
predpisov ter Svetovanje glede zagotavljanja skladnosti ravnanja s predpisi
o. Pomoč pri prijavah na razpise, projekte šole (npr. PKP, ŠIPK…)
p. Pomoč pri pripravi in oddajah dokumentacije, vezane na projekte (npr. časovnice za ŠIPK
in PKP projekte…)
q. Podpora pri rezervacijah prostorov, opreme in izdelkov za individualne vaje in drugo delo
za izpolnjevanje študijskih obveznosti
r. Obveščanje in skrb za obveščenost
s. Opozarjanje na neizpolnjevanje obveznosti (npr. odsotnost z vaj) in svetovanje glede
postopkov za nadomeščanje oz. oprostitev
t. Svetovanje glede izpolnjevanja finančnih obveznosti do VIST

II. Visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter znanstvenim delavcem:
a. Usposabljanje, svetovanje in pomoč pri uporabi informacijskih tehnologij in kanalov (MS
Teams, ClassMarker, MS Forms);
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b. Pomoč pri objavljanju gradiv, rezultatov preizkusov znanja, obveščanju študentov ter
komunikaciji s študenti
c. Pomoč pri pripravi izpitnih pol, izvedbi izpitov ter evidencah opravljenih obveznosti
študentov
d. Pomoč pri zagotavljanju pogojev za izvajanje nalog (npr. nabave materialov, priprave
prostorov, popravila opreme, odvozi posebnih odpadkov ipd.)
e. Pojasnjevanje zakonodaje in internih predpisov ter Svetovanje glede zagotavljanja
skladnosti ravnanja s predpisi
f. Usklajevanje terminov za izvedbo predavanj, vaj, konzultacij idr.
g. Organizacija sestankov (npr. za vsebinske in izvedbene uskladitve med predmeti)
h. Pomoč pri zagotavljanju in nadzoru ravnanja študentov v skladu s predpisi (zdaj zlasti npr.
upoštevanje navodil v zvezi s covid-19)
i. Pomoč pri obvladovanju IT in druge strojne in programske opreme ter tehnični izvedbi
predavanj
j. Pomoč pri organizaciji srečanj, sestankov, dogodkov, publiciranju in diseminaciji
rezultatov.
k. Podpora pri urejanju in dopolnjevanju bibliografij (COBISS, SICRISS)
l. Pomoč pri pripravi dokumentacije za habilitacije
m. Pomoč pri zagotavljanju izobraževanj

Tabela 17. Seznam nepedagoških delavcev (po delovnih mestih):
Zap. št.

Delovno mesto

1.
2.
3.
4.

vodja oddelka za Fotografijo
vodja referatov
referent za študentske zadeve
strokovni delavci

2.3.

Število pogodbenih
delavcev

2

Število oseb v delovnem
razmerju
1
1
3
3

Ocena stanja in usmeritve

Tabela 18. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Realizacija

Vplivi na kakovost

Potreba po dodatnih
habilitiranih učiteljih v
programu fotografija

Pridobiti 2-3 dodatne
habilitirane učitelje za
program Fotografija v 1-2
letih

Realizirano, v š.l. 19/20
pridobili 2, za 2 začeta
postopka habilitacije.

Staranje učiteljev –
predvideno/napovedano
postopno deaktiviranje

Postopno nadomeščanje
učiteljev in sodelavcev
starejših generacij v 2-3
letih

Postopna/delna
realizacija: izbrali
kandidatko, poskusno
vključena na Zavodu AI.

Večje število
habilitiranih učiteljev
povečuje možnosti
optimizacije nosilstev
ter število mentorjev.
Zagotavljanje
kontinuitete izvajanja
relevantnih predmetov.
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Smrt tehnične sodelavke
za laboratorijsko delo –
začasno nadomeščanje

Pomanjkanje
sistematičnega
praktičnega poznavanja
zahtev NAKVIS in izkušenj
Nepopolne evidence
izobraževanj zaposlenih
in stalnih sodelavcev
Izkazana potreba po
sodelovanju naših kadrov
pri problematiki NPK-jev
s področja kozmetike

Poiskati stalnega
tehničnega sodelavca za
laboratorijsko
delo/asistenta za
kozmetologijo
Usposobitev 1-2 delavk
za strokovnjake NAKVIS
(prijava na razpis za
strokovnjake)

Nova tehnična
sodelavka začela z
delom oktobra 2019,
interno usposabljanje
začeto septembra 2019.
Realizirano: 3 prijave
oktobra 2019

Razviti sistem doslednega
evidentiranja
izobraževanj in
usposabljanj
Usposobitev 1 delavke za
komisije za preverjanje
znanja v NPK

Realizirano: uvedeni
obrazci za individualno
evidentiranje
izobraževanj zaposlenih.
Realizirano.

Dokončanje študijev:
Tehnični
sodelavec za fotografijo
(diploma 1. st. v 2020)
Strokovni delavki
za področje kozmetike
(magisterij iz kozmetike v
20/21 oz. 21/22)

Potreba po večji
internacionalizaciji
zavoda in študijskega
programa – dodelava
strategije in začetek
izvajanja.

Zagotavljanje ustrezne
kontinuitete dela, skrbi
za laboratorij ipd.

Povečanje skladnosti
dela z zahtevami
NAKVIS – dvig kakovosti
delovanja vseh
segmentov.
Povečanje preglednosti
nado usposabljanji in
lažje planiranje.
Vpliv na kakovost
izobraževanj in
preverjanja znanj v
programih NPK s
področja.

Realizirano.

Strokovno usposobljen
tehnični kader

V realizaciji.

pridobitev dodatnih
potencialnih mentoric in
nosilk za specifične
strokovne
predmete/dvig
kakovosti.
Povečana strokovnost in
učinkovitost dela in
vodenja
referata/tajništva.
Dodatna PA znanja in
prenos znanj s tega
področja med
pedagoškimi kadri.
Izmenjava izkušenj in
znanj z drugimi
visokošolskimi zavodi v
mednarodnem
prostoru. Za študente bi
to pomenilo
pridobivanje
mednarodnih izkušenj.

Vodja
referata/tajništva
(magisterij iz
managementa v 2020)
Višja
predavateljica (pridobitev
PA izobrazbe v 2020/21)

Realizirano.

Večanje števila tujih
partnerstev predvsem
med šolami, večanje
števila mobilnosti preko
programa Erasmus+

4 gostujoče
predavateljice iz Litve in
Latvije, mobilnosti v
okviru projekta
Cheritage (tudi dogodek
s preko 30 gosti),
vzpostavljeni stiki za
dodatne mobilnosti, ki
so odpadle zaradi
zdravstvene krize.
Zanimanja študentov ni.

V realizaciji.
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Tabela 23. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Potreba po zaključku
magistrskega študija 2 strokovnih
sodelavk na kozmetiki.

Cilj(i) 2020/21
Zaključek v 2021/2022.

Predlogi ukrepov
Omogočanje časa za zaključek
magistrskega študija.

Dokončanje pedagoškoandragoške izobrazbe pedagoške
sodelavke.
Precejšen delež učiteljev starejše
generacije, ki jih bo potrebno
postopoma nadomeščati.
Izstop velike Britanije iz EU in
programa Erasmus – vprašljivost
nadaljnjega sodelovanja z London
Coll. of Fashion.
Premalo partnerjev v tujini.
Nezainteresiranost študentov za
izmenjavo v okviru Erasmus+

Zaključek v l. 2021.

Omogočiti čas za zaključek
preostalih obveznosti.

Uravnoteženost deleža različnih
generacij učiteljev.

Postopno vpeljevanje novih
učiteljev in sodelavcev.

Dodatni 2-3 partnerji v tujini v
2021/22.

Iskanje in razvijanje dodatnih
partnerstev za Erasmus+
mobilnosti v tujini, še zlasti za
fotografijo.

2-3 izmenjave študentov letno od
vključno 21/22.

Promocija mobilnosti s
poudarkom na študentski
mobilnosti v okviru Erasmus+ (po
končanju zdravstvene krize) –
sestanek s študenti in objave.

3. Študenti
3.1.

Pomoč in svetovanje

10. standard:
- visokošolski zavod zagotavlja ustrezno pomoč in svetovanje.
o upoštevanje raznolikosti in potreb študentov pri vzpostavljanju in določanju vsebim
svetovanja/pomoči zanje
o pravočasno in učinkovito obveščanje študentov
o spremljanje zadovoljstva študentov s storitvami

Pristopi, pomoč in svetovanje se že v samem izhodišču vsebinsko in izvedbeno prilagaja individualnim
specifikam posameznega študenta glede na njegovo problematiko. V osnovi pa gre za pomoč in
svetovanje študentom na njihovo pobudo, še bistveno večkrat pa na pobudo VIST – pedagoških in
nepedagoških delavcev ter vodstvenih in vodilnih delavcev VIST. Sproti namreč sledimo napredku
študentov skozi dinamiko izpolnjevanja študijskih in drugih obveznosti ter uspešnosti pri tem,
vključenost v komunikacijske tokove (npr. prijavljenost v SOD in spletno učilnico, frekventnost uporabe
ipd.) vključenosti v letnik ipd. in v primeru identificiranjih odstopanj od pričakovanj pri študentu
preverimo razloge, se pogovorimo o težavah, svetujemo, ga usmerjamo, pomagamo glede na
problematiko ipd. Na ta način smo doslej pomembno pripomogli k uspešnemu študiju številnim
študentom, tudi takšnim, ki so imeli resne, v začetku videti nepremostljive) osebnostne, materialne,
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družinske in druge težave. Študentje imajo sicer vedno možnost iskati pomoč in nasvete ne le preko
Študentskega sveta, temveč v referatih za študentske zadeve, pri posameznih predavateljih in
sodelavcih ter preko njih ali neposredno pri vodstvu oddelkov oz. VIST.
Izvajalci pedagoških procesov v primeru zaznanih težav ali ekscesnih situacij, ki jih ne morejo razrešiti
sami, slabega obiska predavanj in nerednega obiskovanja (obveznih) vaj, o tem obvestijo referat za
študentske zadeva ali neposredno Študijsko komisijo, vodjo oddelka ali dekana, ki nato ustrezno
ukrepajo glede na pristojnosti in problematiko (npr. pozivi študentom, da morajo vložiti prošnjo za
oprostitev oz. nadomeščanje vaj, organiziranje sestanka s študentom za razrešitev situacije…).
V primeru zaznavanja težav, ki so skupne večjemu številu študentov, organiziramo tudi skupinske
oblike pomoči oz. spremembe na sistemski ravni, npr. študijske krožke, dodatne skupinske in
individualne konzultacije, dodatne govorilne ure (npr. vsako poletje razpišemo dodatne termine
govorilnih ur in individualnih konzultacij iz najtežavnejših predmetov), vsebinske in izvedbene
dopolnitve posameznih predmetov (npr. uvedba vaj iz anatomije v fitnesu, uvedba dodatnih predavanj
iz mišic pri Osnovnih masažnih tehnikah, uvedba demonstratorjev pri računalniških tehnikah v
fotografiji itd.), prilagajamo čase možnosti dela na šoli (npr. delo v fotografskem studiu vse dni v tednu
od 8-23 h, čez vikend do 20 h) in izposoje opreme itd.
Študenti so o vseh aktivnostih in spremembah obveščeni preko splete učilnice, spletne oglasne deske
(SOD), MS Teams, e-pošte in sms-ov in po potrebi telefonskih klicev.
Zadovoljstvo študentov redno preverjamo na različne načine kot so: študentske ankete o predmetih
ter druge ankete po potrebi, preko študentskega sveta, z razgovori in drugimi vrstami komunikacije s
študenti.
Za tutorstvo zadnja leta ni bilo zanimanja, zato smo jih opustili, vendar v š.l. 20/21 načrtujemo ponovno
izvesti razpis za tutorje in razpis za prijave potreb po tutorstvu.

3.2.

Ustreznost razmer za kakovosten študij

11. standard: Študenti imajo zagotovljene ustrezne razmere za kakovosten študij, znanstveno,
strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo ter za obštudijsko dejavnost.
Izvajamo redi in izredni študij za dodiplomska študijska programa in izredni študij za podiplomski
študijski program. Predavanja in vaje potekajo v živo na lokaciji, nekatere vaje v programu Fotografija
1.st. tudi na terenu, v času zdravstvene krize pa smo uspešno prešli tudi na izvajanje predavanj in
konzultacij na daljavo preko MS Teams, medtem ko smo izvajanje praktičnih vaj, ki jih nismo mogli
izvajati v času zdravstvene krize, v celoti izvedli v času, ko je bilo to spet mogoče.
Izredni študij je prilagojen izrednim študentom torej zaposlenim, saj se predavanja in vaje izvajajo v
dodiplomskih programih glede na želje študentov v popoldanskem času od 16:30 (Kozmetika 1.st.) oz.
17:00 dalje (Fotografija 1. st.), medtem ko je časovno izvajanje programa Kozmetika 2. st. praktično
povsem prilagojeno individualnim možnostim in željam študentk.
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Na željo študentov organiziramo dodatne termine skupinskih konzultacij in vaj, študijske krožke,
omogočamo individualne vaje na šoli. Potrebam in željam študentov je prilagojena tudi možnost
izposoje opreme in dostopnost prostorov za individualno delo.
Posebno pozornost posvečamo študentom s posebnimi potrebami, ki jim na njihovo ta status prizna
Študijska komisija individualno določa prilagoditve.
Naše študente vključujemo tudi v realne projekte in s tem krepimo obštudijsko dejavnost.

3.2.1. Študijski programi
Študijska program Kozmetika 1. st. in Fotografija 1. st. se izvaja kot redni in izredni študij, prilagojen
zaposlenim študentom, saj študij ni koncesioniran. Nekatere predmete izvajamo za redne in izredne
skupaj z dodatnimi termini za redne študente, ki pa se jih lahko udeležujejo tudi izredni. Po potrebi
razpisujemo dodatne termine konzultacij, delno tudi individualne konzultacije ter termine za individualne vaje oz. samostojno delo v praktikumih, temnici, studiu in računalniški učilnici. Termini vaj, ki
potekajo v manjših skupinah se še posebej prilagajo potrebam študentov, študentje lahko izbirajo
skupine, v katerih vaje opravljajo, poleg tega lahko po vnaprejšnjem dogovoru iz utemeljenih razlogov
termine tudi zamenjujejo. Odnos do študentov je dokaj individualen, tako, da kolikor mogoče
upoštevamo specifične potrebe in zmožnosti. Posebno pozornost posvečamo študentom s posebnimi
potrebami, pa tudi ostalim, ki imajo kakršnekoli resne težave. Dosedanje izkušnje kažejo, da je tudi pri
prilagajanju in upoštevanju specifik potrebno postaviti jasne meje in zahteve, in s tem preprečiti
neupravičeno izkoriščanje navedenega.

Študijski program Kozmetika 2. bolonjske stopnje se je v š.l. 2019/2020 izvajal le kot izredni študij.
V izvedbo so bili poleg nosilcev predmetov vključeni številni strokovnjaki, še posebna pozornost pa je
bila namenjena vključevanju najnovejših znanstvenih in strokovnih spoznanj, dosežkov, metod in
tehnik v program. Zato je bila izvedba posebej zahtevna. Pri izvedbi predmetov smo skušali doseči
optimalno povezovanje, dopolnjevanje in nadgradnjo obravnavane snovi, z namenom usposabljanja
študentk za visoko zahtevno delo in specialne nege. Izvedbo smo optimalno prilagajali časovnim
možnostim študentk, ki so 4 od 8, prihajale iz 180-400 km oddaljenih krajev (2-3-krat mesečno
celodnevni termini).

3.2.2. Spreminjanje in posodabljanje študijskih programov
Vsebinsko vse programe vsebinsko sproti dopolnjujemo, v 18/19 smo posodobitve vnesli v
eNAKVIS, programe pa še naprej analiziramo z več vidikov in pripravljamo posodobitve.
Tabela 24. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti
Izkazuje se potreba po večji
posodobitvi programa
Fotografija
Izkazujejo se potrebe po
dodatnih smereh oz.
programih.

Usmeritve/naloge/cilji
Podrobna analiza
programa in predlogi
sprememb
Proučiti možnost
uvedbe novega
programa/smeri.

Realizacija
Realizirano.

Identificirana
potreba in
možnost za

Vplivi na kakovost
Predlog sprememb bo rezultiral v
posodobljen program in dopolnjene
kompetence diplomantov.
Razvoj in uveljavljanje novega
strokovnega področja in s tem
kakovosti tovrstne storitvene
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smer
Podologija.

dejavnosti. Vpliv na VIST tudi zaradi
večjega števila študentov/prilivov.

Zaradi želje po izboljševanju kakovosti in ohranjanju aktualnosti študijskih programov, smo si zadali
večje strateške cilje za leto 2020/21 (Tabela 25), skladne s strateškim načrtom za naslednje obdobje.

Tabela 25. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi
ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Izkazane potrebe po novih študijskih
programih/smereh in dopolnitvi
programa Kozmetika 1. st. (optimizacija
ECTS, delitev predm. Pedikura in
manikura II na ločena predmeta,
povečanje obsega vsebin iz nege telesa.
Potreba po bistveni posodobitvi
programa Fotografija

Cilj(i) 2020/21
Uvedba nove študijske
smeri Podologija v 21/22 v
programu Kozmetika 1.st.,
ob tem tudi dopolnitev
smeri Kozmetika.
Uvedba posodobljenega
programa Fotografija v
21/22.

Predlogi ukrepov
Dokončanje posodobitve
programa Kozmetika 1. st. in nove
smeri Podologija; delitev
programa na smer Kozmetika in
smer Podologija – oddaja vloge do
31.12.20.
Dokončanje posodobitve,
uskladitev z vsemi deležniki, vloga
do 31.12.20.

3.2.3. Študijski program Kozmetika 1. bolonjske stopnje
Podatki o študentih tega študijskega programa so podani v naslednjih grafih in preglednicah.
Graf 1. Skupno število vpisanih v študijskem letu 2019/20 v programu kozmetika 1. stopnje.
SKUPNO ŠTEVILO VPISANIH V Š.L. 19/20
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Skupno število študentov v š.l. 2019/20 kozmetike 1. stopnje je 128, kar je nekoliko več kot leto prej.
V prvi letnik se je vpisalo 50 študentk, v 2. letnik 38 študentk, v 3. letnik 29 študentk in v absolventa 11
študentk (Graf 1).
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Graf 2. Število študentov 1. letnika v programu Kozmetika, 1. stopnja glede na študijsko leto.
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V š.l. 2019/20 je bilo vpisanih v 1. letnik programa Kozmetika 1. st. 50 študentov (Graf 2), enako kot v
prejšnjem študijskemu letu 18/19. V prvi letnik se od š.l. 13/14 dalje vpisuje več rednih študentk,
medtem ko se je od š.l. 09/10 do š.l.12/13 vpisovalo več izrednih študentk (Graf 2), kar je posledica po
eni strani izzvenevanja števila potencialnih starejših študentk, ki so že dalj časa v kozmetiki in so čakale
na možnost študija – le-te so predstavljale glavnino prvih generacijah, po drugi strani pa povečanje
prepoznavnosti študija, ob hkratnem zmanjšanju velikosti generacij in pojavom nelojalne konkurence
višješolskih študijev kozmetike. Podatki kažejo, da je vpis v 1. letnik relativno enak, kot v prejšnjem
študijskem letu 18/19. Vpisanih je več rednih študentk, kot izrednih. V študijskem letu 19/20 je za
spoznanje več ponavljalcev glede na prejšnja študijska leta.
Graf 3. Število študentov 2. letnika v programu kozmetika, 1. stopnje glede na študijsko leto.
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Podatki kažejo (Graf 3), da je bilo v š.l. 2019/20 vpisanih 38 študentov v 2. letnik in je vpis v 2. letnik
višji v primerjavi s prejšnjim letom in vsemi ostalimi leti do leta 2011/12. Vpisanih je več rednih
študentk, kot izrednih. V študijskem letu 19/20 je enako število ponavljalcev v letu 2018/19.
Graf 4. Število študentov 3. letnika v programu kozmetika, 1. stopnje glede na študijsko leto.
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Podatki kažejo, da je vpis v 3. letnik višji, kot v prejšnjem študijskem letu 18/19. Število vpisanih v redni
in izredni študij je relativno enako. V študijskem letu 19/20 noben študent ne ponavlja.

Graf 5. Število študentov absolventa v programu kozmetika, 1. stopnje glede na študijsko leto.

ABSOLVENT
Prvi vpis (redne)

Prvi vpis (izredne)

Ponavljalci (redni)

Ponavljalci (izredni)

skupaj

39
36
33
26

24
19

13

12

19

14
10 9

10

9
4

2011/2012

2012/2013

2013/2014

14

13

2014/2015

2015/2016

13

8
4

2016/2017

13

11

10
5

2017/2018

7
3

2018/2019

4

2019/2020

Podatki kažejo, da je število vpisanih v absolventa v letu 2019/20 najnižje v 6 letih. Število izrednih
študentov je relativno enako, število rednih pa se je nekoliko zmanjšalo.
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Graf 6. Število študentov modulov v programu kozmetika, 1. stopnje glede na študijsko leto.
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V š.l. 19/20 se v 1. letnik modula ni vpisala nobena študentka. Nazadnje se je modularni študij izvajal v
š.l. 2016/17.

Graf 7: Število diplomantov/študijsko leto v programu Kozmetika 1. stopnja.
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Število diplomantov je v š.l. 2019/20 višje v primerjavi z letom prej. Viden je trend naraščanja.
Diplomiralo je 18 študentov (Graf 7). Študente smo spodbujali k diplomiranju, a pravi razlog je verjetno
zdravstvena kriza in so imeli študentje glede na okoliščine nekoliko več časa za pripravo diplomskih
nalog, ravno tako pa je k nekoliko višji številki pripomoglo interno določilo, da je potrebno pri vseh, ki
so študij zaključili pred 5 oz. več leti, opravljati diplomski izpit.
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Graf 8. Študentje s tujim državljanstvom vpisani v program Kozmetika (v %).
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V študijski program kozmetika je bilo vpisanih 91,41 % domačih študentk. Iz Hrvaške je prihajalo 5,47
% študentk, Makedonije 0,78 %, Ukrajine 0,78 %, Rusije 0,78 % in Afrike 0,78 % (Graf 8). Odstotek tujih
študentov se je za spoznanje zmanjšal. Študentkam s tega področja nudimo brezplačni tečaj
slovenskega jezika, sicer pa tujim študentkam posvečamo posebno skrb in pomoč v obliki tutorstva.
Tabela 26. Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v %).
Zaključena srednja šola

Redni študij

Izredni študij

Gimnazija

45,5

35,3

Srednja strokovna šola

54,5

64,7

Na redni študij so se študenti iz gimnazije in srednje strokovne šole vpisovali iz srednje strokovne šole
(54,5 %) in gimnazije (45,5 %) (Tabela 26). Na izredni študij so se študenti iz gimnazije vpisovali v
manjšem odstotku (35,3 %) in srednje strokovne šole v večjem odstotku in sicer 64,7,35% (Tabela 9).
V program so se tudi v š.l. 19/20 vpisovale izključno ženske.
Graf 9. Prehodnost čiste generacije v programu Kozmetika, 1. stopnje.
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Prehodnost čiste generacije študentov iz 1. v 2. letnik se je zvišala iz 72 % na 77,6 % v primerjavi
s š.l. 18/19. Prehodnost letnik pa se je zvišala – iz 87,87 % na 93,5 % v primerjavi s š.l. 18/19.
V zadnji 3. letih je opazen tren naraščanja prehodnosti čiste generacije iz 2. v 3. l.

Graf 10. Prehodnost v programu Kozmetika, 1. stopnje.
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Prehodnost generacije študentov iz 1. v 2. letnik se je zvišala iz 75,00 % na 76 %. Prehodnost iz 2. v 3.
letnik se je znižala in sicer iz 80,77 % na 87,80 %.

Tabela 27. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne
pomanjkljivosti
Nezadostna
prehodnost iz 1. v 2.
letnik

Usmeritve/naloge/cilji

Realizacija

Vplivi na kakovost

Cilj: 80 % čista prehodnost
Usmeritev: uvedba dodatnih ukrepov za
doseganje cilja

82 % ob Osip je posledica
upoštevanju zahtevanega znanja, s
»statusarjev«, pomočjo
pa
sicer 76 %
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Prepočasno
dokončevanje študija diplomiranja

Cilji:
- 20 diplom v 19/20
- povečati delež diplomantk: v 3 letih od š.l.
vpisa v 3 letnik na 50 %, v 5 letih na 70 %.
Ukrepi:
Sistemski: omejitev max. št. let za
diplomiranje
Uvedba diplomskega izpita pred zagovorom
po 5 letih od š.l. vpisa v 3. letnik
Uvedba priporočenih rokov za posamezne
faze priprave diplome
Izključno študentke
Preveriti potencial in možnosti za
pridobivanje moških študentov
Premalo
izkoriščen Cilj: povečevati število tujih študentk, zlasti
potencial za dotok iz BYU
študentk iz tujine Ukrep: BYU (zlasti HR in BIH) postopoma
(zlasti HR in BIH)
vključiti v promocijske aktivnosti
Štipendiranje boljših
Ukinitev štipendij; štipendije nadomestiti s
maturantk ne prinaša plačanim delom študentk na šoli
želenih učinkov

zagotavljamo razvoj
potencialov študentk.
Večja
hitrost
Realizacija 18 diplomiranja vpliva
diplom.
motivacijo,
diplomantom
Sistemski
zagotavlja lažji vstop
ukrepi
na trg delovne sile.
zamaknjeni
zaradi covida19, trend se
izboljšuje.
Nerealizirano.
Delno
realizirano.

Realizirano.

Manjša omejenost pri
vključevanju študentk
v obštudijsko plačano
delo na šoli.

Tabela 28. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi
ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Predolg časovni okvir med
zaključkom študija in
diplomiranjem.

Cilj(i) 2020/21
20 diplom v 20/21
- povečati delež diplomantk: v 3
letih od š.l. vpisa v 3 letnik na 50
%, v 5 letih na 70 %.

Šolnine ob aktualnem številu
vpisanih ne pokrivajo stroškov
izvedbe

Povečanje št. vpisanih v 1. l. na
60-70 z uvedbo smeri Podologija
in cilji iz Tab. 27.

Malo oz. nič zanimanja za module

Predlogi ukrepov
Sistemski:
-omejitev max. št. let za
diplomiranje na 10 let po 3. l.
- Uvedba diplomskega izpita pred
zagovorom po 5 letih od š.l. vpisa
v 3. letnik
-Uvedba priporočenih rokov za
posamezne faze priprave diplome
Uvedba smeri Podologija,
promocijske aktivnosti (tudi z
interaktivnimi info dnevi in dnevi
odprtih vrat).
Nadaljnja prizadevanja k vpisu
tujih študentov.
Proučiti smiselnost večje
promocije modulov, tudi ob
upoštevanju ambicij za
semniraje/tečaje.
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3.2.4. Študijski program Kozmetika 2. bolonjske stopnje
Skupno število vpisanih študentov v š.l. 2019/20 Kozmetike 2. stopnje je 7. V drugi letnik so
napredovale štiri študentke od petih. V 1. letnik pa so se vpisali 3 študentke. Vse študentke so bile
vpisane izredno. Vsi vpisani v študijski program Kozmetika 2. stopnja so bili domači študentje. Vpisane
študentke so bile diplomantke našega študija kozmetike 1. st., iz drugih visokih šol in fakultet ni bilo
vpisa- V program Kozmetike 2. st. so se v š.l. 2019/20 vpisovale izključno ženske .
Tabela 29. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti
Malo vpisanih študentk

Mali delež diplomantk

Usmeritve/naloge/cilji
Povečati število vpisanih
študentk s promocijo,
pomočjo pri diferencialnih
predmetih idr.
Povečati delež diplomantk

Realizacija
Vplivi na kakovost
8, od tega 5 kot Večje
število
bi
občanke
olajšalo zagotavljanje
potrebnih resursov.
V 19/20 se jih je več
reaktiviralo, kar se
bo odrazilo v številu
magisterijev
v
19/20.

Vpliva na motivacijo
ostalih in adekvatno
nastopanje na trgu
delovne sile.

Tabela 30. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Malo vpisanih študentk
Mali delež diplomantk

3.2.4.1.

Cilji za 2020/21
Povečanje vpisa v 1. letnik na vsaj 10
Cilj 50 % v 2 letnih po zaključku 2.
letnika.
2-3 diplome v 20/21.

Predlog ukrepov
Promocijske aktivnosti
Spodbujanje, pomoč.

Študijski program Fotografija 1. bolonjske stopnje

Podatki o študentih tega študijskega programa so podani v naslednjih grafih in preglednicah.
Graf 11. Skupno število vpisanih v študijskem letu 2019/20 v programu Fotografija 1. stopnje.
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Skupno število študentov v š.l. 2019/20 fotografije 1. stopnje je 62, kar je nekoliko več kot leto prej. V
prvi letnik se je vpisalo 22 študentov, v 2. letnik 21 študentov, v 3. letnik 9 študentov in v absolventa
10 študentov (Graf 11).
Graf 12. Število študentov 1. letnika v programu Fotografija, 1. stopnja glede na študijsko leto.
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Prvi vpis (redni)

2019/20

Kot kaže Graf 11, je bilo v š.l. 2019/20 vpisanih v 1. letnik 22 študentov. Vpis v 1. letnik študijskega leta
19/20 se je zmanjšal v primerjavi s študijskem letu 18/19. Vpis je tudi upadel glede na š.l. 18/19 in š.l.
16/17. V prvi letnik se od š.l. 17/18 dalje vpisuje več rednih študentov, medtem ko se je do od š.l. 10/11
do š.l.16/17 vpisovalo več izrednih študentov (Graf 12), kar je posledica po eni strani izzvenevanja
števila potencialnih starejših študentov, ki so že dalj časa v fotografiji in so čakali na možnost študija –
le-ti so predstavljale glavnino prvih generacijah, po drugi strani pa povečanje prepoznavnosti študija,
ob hkratnem zmanjšanju velikosti generacij. Podatki kažejo, da je vpis v 1. letnik manjši, kot v prejšnjem
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študijskem letu 18/19. Vpisanih je več rednih študentov, kot izrednih. V študijskem letu 19/20 je za
spoznanje več ponavljalcev, glede na prejšnja študijska leta.

Graf 12. Število študentov 2. letnika v programu Fotografija, 1. stopnje glede na študijsko leto.
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Podatki kažejo, da je bilo v š.l. 19/20 vpisanih 21 študentov v 2. letnik in je najvišji do sedaj. Vpisanih je
več rednih študentov, kot izrednih. V študijskem letu 19/20 je za spoznanje več ponavljalcev, glede na
prejšnja študijska leta.
Graf 13. Število študentov 3. letnika v programu Fotografija, 1. stopnje glede na študijsko leto.
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Podatki kažejo, da je vpis v 3. letnik najnižji do sedaj. V študijskem letu 19/20 noben študent ne
ponavlja. Vpisani je več rednih kot izrednih študentov.
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Graf 14. Število študentov absolventa v programu Fotografija, 1. stopnje glede na študijsko leto.
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Podatki kažejo, da je število vpisanih v absolventa v letu 2019/20 najvišje od š.l. 2015/16 naprej. Zvišalo
se je tako število rednih in izredni študentov, glede na prejšnja študijska leta od 2015/16 dalje.

Graf 15. Število študentov modulov v programu Fotografija, 1. stopnje glede na študijsko leto.
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V š.l. 19/20 se v 1. letnik modula ni vpisal noben študent. Nazadnje se je modularni študij izvajal v š.l.
2018/19.
Graf 16: Število diplomantov/študijsko leto v programu Fotografija 1. stopnja.
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Število diplomantov je v š.l. 2019/20 enako v primerjavi z letom prej. Diplomirali so 3 študenti (Graf
16). Študente smo spodbujali k diplomiranju, a pravi razlog je verjetno zdravstvena kriza in so imeli
študentje glede na okoliščine nekoliko več časa za pripravo diplomskih nalog, ravno tako pa je k
nekoliko višji številki pripomoglo interno določilo, da je potrebno pri vseh, ki so študij zaključili pred 5
oz. več leti, opravljati diplomski izpit. To je rezultiralo v reaktivaciji nekaterih starejših študentov, ki
bodo diplomirali predvidoma v naslednjem š. l.
Graf 17. Študentje s tujim državljanstvom vpisani v program Fotografija (v %).
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V študijski program Fotografija je bilo vpisanih 96,8 % domačih študentov. Iz Hrvaške je prihajalo 1,6 %
študentov in Srbije 1,6 % študentov (Graf 17). Odstotek tujih študentov se je za spoznanje zmanjšal.
Študentom s tega področja nudimo brezplačni tečaj slovenskega jezika, sicer pa tujim študentom
posvečamo posebno skrb in pomoč v obliki tutorstva.

Tabela 31. Struktura študentov 1. letnika Fotografija glede na vrsto zaključene srednje šole (v %).
Zaključena srednja šola

Redni študij

Izredni študij
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Gimnazija

43,75

50

Srednja strokovna šola

56,25

50

Na redni študij so se študenti iz gimnazije in srednje strokovne šole vpisovali iz srednje strokovne šole
(56,25 %) in gimnazije (43,75 %). Na izredni študij so se študenti iz gimnazije in srednje strokovne šole
vpisovali v enakem odstotku (50%).

Tabela 32. Struktura študentov 1. letnika Fotografija glede na spol (v %).
Zaključena srednja šola

Redni študij

Izredni študij

Gimnazija

43,75

50

Srednja strokovna šola

56,25

50

V program so se v redni študij v š.l. 19/20 v večjem odstotku vpisovale ženske. V enakem odstotku so
se študentje vpisali v izredni študij.

Graf 18. Prehodnost čiste generacije v programu Fotografija, 1. stopnje.
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Prehodnost čiste generacije študentov iz 1. v 2. letnik se je zvišala iz 52 % na 67,8 % v primerjavi s š.l.
18/19. Prehodnost iz 2. v 3. letnik pa se je znižala – iz 100 % na 90 % v primerjavi s š.l. 18/19.

Graf 19. Prehodnost v programu Fotografija, 1. stopnje.
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Prehodnost generacije študentov iz 1. v 2. letnik se je zvišala iz 55 % na 72,4 %. Prehodnost iz 2. v 3.
letnik se je znižala in sicer iz 108,3 % na 81,81 %.

Tabela 33. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti
Nizka prehodnost, zlasti iz 1.
v 2. letnik

Usmeritve/naloge/cilji
Cilj: 80 % čista
prehodnost
Usmeritev: uvedba
dodatnih ukrepov za
doseganje cilja

Realizacija
Delna realizacija. Povišanje
prehodnosti, a še zmeraj
pod ciljem.

Premajhno število in delež
diplomantov; prepočasno
diplomiranje.

Cilji:
- 8-10 diplom v 19/20
- znatno povečati
delež diplomantov
Ukrepi:
Sistemski: omejitev
max. št. let za
diplomiranje
Uvedba diplomskega
izpita pred zagovorom
po 5 letih od š.l. vpisa
v 3. letnik
Uvedba priporočenih
rokov za posamezne
faze priprave diplome
Cilj: povečevati število
tujih študentov, zlasti
iz BYU

Nerealizirano. Premalo
novih diplomantov.

Nezadostno število
študentov v programu.

Zamik uvedbe sistemskih
ukrepov (na naslednje š.l.
zaradi zdravstvene krize.

Nerealizirano. Delno
realizirano.

Vplivi na kakovost
Višja prehodnost
med letniki pomeni
predvsem več
študentov v višjih
letnikih, kar bistveno
olajša izvedbo
programa in
pomembno vpliva na
motiviranost
generacije.
Ob uvedbi nekaterih
zastavljenih ukrepov,
se je povečal delež
ponovno aktiviranih
študentov, ki bodo
diplomirali v
naslednjem š.l.

Večje število
študentov bi olajšalo
zagotavljanje virov
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Ukrep: BYU (zlasti HR
in BIH) postopoma
vključiti v promocijske
aktivnosti

Zaradi covida-19 obisk in
promocija programa v živo
ni bila možna. Začeli s
ciljanim oglaševanjem
programa v državah BYU.

financiranja za
izvajanje programa.

Tabela 34. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Večanje deleža tujih
študentov
Premalo število/delež
diplomantov, predolg časovni
okvir med zaključkom študija
in diplomiranjem.

Cilj(i) 2020/21
Izvedba promocijskih
aktivnosti za tuje dijake
10 diplomantov v 20/21.
Povečati delež
diplomantov: v 3 letih od
š.l. vpisa v 3 letnik na 50
%, v 5 letih na 70 %.

Predlogi ukrepov
Izvedba online promocijskih dogodkov, še
bolje pa obisk specifičnih šol na Hrvaškem
Aktivirati starejše generacije študentov.
Sistemski ukrepi:
-omejitev max. št. let za diplomiranje na 10
let po 3. l.
- Uvedba diplomskega izpita pred zagovorom
po 5 letih od š.l. vpisa v 3. letnik
-Uvedba priporočenih rokov za posamezne
faze priprave diplome

3.2.5. Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa preko
ugotavljanja zadovoljstva in izidov študentov
V preteklem letu se je intenziviralo delo Študentskega sveta, ki je s konstruktivnimi predlogi pripomogel
k izboljševanju kakovosti. Večja aktivnost ŠS je razveseljiva in je delno posledica usmerjanja študentov
pri izbiri članov, kar se izkazuje kot dobra praksa. Na podlagi ugotovitev organi VIST sproti uvajajo
ukrepe. Če je le mogoče analize učnih izidov upoštevamo sproti pri prilagajanju študijskih obveznosti:
spreminjamo poudarke na vsebinah, zahteve glede poročil, seminarjev, dopolnjujemo vsebine
predmetov, dodajamo primerno literaturo, dopolnjujemo učna gradiva oz. pripravimo dodatna
študijska gradiva, dopolnjujemo organizacijo predmetov, pravilnike, obrazce (v tem letu zlasti v zvezi z
diplomami) idr. Študentom glede na potrebe nudimo dodatne možnosti za usposabljanje oz. učenje,
svetovanje, študijske krožke, dodatne izpitne roke ipd. Na podlagi ugotovitev o informiranosti
optimiziramo sistem obveščanja idr. Vse morebitne predloge, pobude in pripombe sproti
obravnavamo in ustrezno ukrepamo.
H kakovosti študija nedvomno pripomorejo tudi študentje, zato še naprej razpisujemo štipendije za
nadarjene, a bi si želeli kozmetiki večji odziv, medtem ko je zanimanje za štipendije za študij foto-grafije
zadovoljivo. Zato bomo štipendije dodatno promovirali.
Posebni segment upravljanja kakovosti je segment skladnosti s higienskimi, okoljskimi in varnostnimi
predpisi. V ta namen smo v š.l. 2010/11 uvedli sistem upravljanja tega področja, ki se je izkazal za
ustreznega in je postal imanentni del kakovosti delovanja VIST; ta sistem postopoma dopolnjujemo.

Merjenje kakovosti izobraževalnega procesa
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Za namene spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti redno in sproti izvajamo tudi merjenje
kakovosti izobraževalnega procesa. Z rezultati anketiranja so bili seznanjeni vsi visokošolski učitelji in
drugi sodelavci, ki so bili ocenjeni.
Zadovoljstvo študentov z izvajanjem študija ugotavljamo preko dokaj podrobnih anket po končanem
posameznem predmetu, dodatnih ankete za preverjanje različnih vidikov izvajanja študija, kadar so za
to potrebe (npr. anketa za preverjanje zadovoljstva z izvedbo študija na daljavo v času epidemije), z
razgovori s posameznimi študenti ter sestanki z letniki, preko opažanj in informacij od izvajalcev
pedagoških procesov in strokovnega/podpornega osebja, informacij, mnenj in pobud Študentskega
sveta, predstavnikov študentov v senatu, Komisiji za kakovost in Akademskem zboru, odzivov, pobud
in prošenj posameznih študentov ipd. Anketni vprašalniki obravnavajo različne vidike vsebine in
izvedbe, razdeljeni so na del o predmetu, del o predavatelju in gostujočih predavateljih (ocena
predavanj in vaj). Anketiranje se od študijskega leta 2014/15 v celoti izvaja v elektronski obliki, po
zaključeni izvedbi posameznega sklopa učne enote, vendar še pred izvedbo prvega izpitnega roka.
Spremljamo napredek študentov skozi dinamiko izpolnjevanja študijskih obveznosti in v primerih
odstopanj opravimo individualne pogovore s posamezniki za identificiranje vzrokov ter skupaj z njimi
iščemo rešitve, dogovorimo oblike pomoči, pripravimo individualne načrte izpolnjevanja obveznosti
ipd. V te procese so vključeni vsi relevantni deležniki s ciljem, da zagotavljamo pogoje, ki študentom
omogočajo čim lažje izpolnjevanje študijskih obveznosti in hkrati zagotavljajo njihovo čim boljšo
strokovno usposobljenost.
Prav tako po potrebi preverjamo mnenje in zadovoljstvo študentov v zvezi z izvajanjem študija z
namenom izboljšav le-tega.
Tako smo npr. za izboljšanje modela izvajanja kombinacije izvedbe programa v živo in na daljavo v
obdobju, ko so težave s COVID-19, z anketo preverjali zadovoljstvo študentov z oblikami in načini
izvedbe na daljavo vsebin v času epidemije. Rezultati ankete so pokazali predvsem pri študentkah
kozmetike veliko zadovoljstvo z izvedbo in naklonjenost takšnemu izvajanju študija za teoretične
vsebine, med tem ko je ob nekoliko manjšem zadovoljstvu s takšnim načinom precejšni del zlasti
študentk in študentov fotografije pogrešalo osebni stik. Seveda je narava študijev kozmetike in
fotografije takšna, da imajo študentke in študenti veliko praktičnih vaj, ki jih ni mogoče izvesti na
daljavo, saj so potrebni ustrezni prostori in oprema. Rezultati ankete so osnova za izboljšave
kombiniranega izvajanja – na daljavo in na šoli – tudi v bodoče, če se bo zdravstvena kriza nadaljevala.
Analiza ankete dostopna na: https://vist.si/novica-vist/nase-studentke-in-studenti-zelo-zadovoljni-zizvedbo-studija-na-daljavo
Tabela 19. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Relativno mala študentov z vidika
vključevanja v procese
zagotavljanja kakovosti.

Cilj(i) 2020/21
Večja vključenost študentov v
procese zagotavljanja kakovosti.

Predlogi ukrepov
Kot navedeno v drugih točkah
(kontinuiteta dela v organih,
spodbujanje študentov k
reševanju anket, ankete o
zadovoljstvu s storitvami in
vodstvom…).
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Še ne izkoriščene vse možnosti
dela na daljavo oz. možnosti, ki jih
omogoča MS Teams, ClasMarker
in MS Forms.

Optimalna uporaba programskih
orodij za delo na daljavo ob
upoštevanju različnih vidikov (čas,
učinkovitost, motiviranost…).

Razmislek o mehanizmih za
zagotavljanje večjega deleža
izpolnjevanja anket.
Proučitev možnosti, usposabljanja
in uvajanje.

3.2.6. Analiza anketnih vprašalnikov Kozmetika 1. stopnja
Graf 20. Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 1. letnika glede na študijsko
leto za program Kozmetika 1. stopnje.
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Graf 21. Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 2. letnika glede na študijsko
leto za program Kozmetika 1. stopnje.
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Graf 22. Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 3. letnika glede na študijsko
leto za program Kozmetika 1. stopnje.
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Ugotovitve: V primerjavi s prejšnjim š.l. 18/19 so bile povprečne ocene predmetov in predavateljev
primerljive, relativno dobre, okrog 4 in več. V vseh letnikih se je nekoliko zvišala povprečna ocena
predavateljev. V primerjavi z letom prej se je nekoliko znižala povprečna ocena predmeta v 1. in 2.
letniku in nekoliko zvišala v 3. letniku. Najnižja povprečna ocena posameznega predmeta se je znižala
v vseh treh letnikih. Najnižja povprečna ocena posameznega demonstratorja se je znižala v vseh treh
letnikih. Najnižja povprečna ocena posameznega predavatelja se je nekoliko zvišala v 2. in 3. letniku, v
1. pa je ostala nespremenjena. Ostale ocene so se v večini primerov relativno povišale, kar je razvidno
iz grafov 20-22.
Graf 23. Ocene študentk Kozmetika 1.stopnja po letnikih v š.l. 2019/2020 »Na predavanja in vaje
sem vedno prišla dobro pripravljena (predelal/a sem priporočena gradiva).«
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Ugotovitve: Rezultati kažejo, da študentke svojo pripravljenost ocenjujejo s povprečno oceno 4,2 v 1.
letniku, 4,3 v 2. letniku in 4,8 v 3. letniku (Graf 23). Pripravljenost se povišuje iz letnika v letnik, k temu
je verjetno prispevalo tudi delo na daljavo in delno zaprtje družbe v času zdravstvene krize.
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Ocena stanja in usmeritve:
Rezultati kažejo zelo visoko kakovost izvajanja programa, kar se potrjuje tudi z individualnimi razgovori
s študentkami.
Značilno je, da so ocene v višjih letnikih bistveno višje, študentke so večinoma šele v 3. letniku zares
dojele pomen posameznih predmetov v nižjih letnikih, razumejo povezave in zelo pozitivno ocenjujejo
celoten študij. Konkretnih predlogov in pripomb je zelo malo. Zadovoljstvo študentk je najbolj izrazito
v 3. letniku predvsem zaradi razvite sposobnosti ocenjevanja celote, ter tudi zaradi usmeritve v
področja, ki jih najbolj zanimajo. To se opaža tudi po njihovi angažiranosti in visokih ocenah.
Na izvedbo tega programa kot tudi programa Kozmetika 2. st in Fotografija 1. st. je bistveno vplival
pojav epidemije in s tem povezanih ukrepov, tako da je bilo potrebno v nekaj dnevih preiti na delo na
daljavo in zamakniti izvajanje praktičnih vaj na čas, ko je bilo to spet mogoče. Pomembno je, da smo
ob izvedbi vseh potrebnih ukrepov s spremembo študijskega koledarja in nekaj zamenjavami
predmetov med letniki uspeli izvesti vse predene vaje. Te spremembe so terjale ogromno dodatnih
naporov in angažiranosti.
Študentke uspevajo kljub temu, da jih večina že dela in velik del prihaja iz drugih krajev, razmeroma
sproti opravljati študijske obveznosti z dokaj visokimi ocenami, čeprav je študij razmeroma zahteven.
Vendar pa jih je v 2. letnik zaradi epidemiološke situacije in omejitev v zvezi s tem napredovalo bistveno
več z neizpolnjenimi vsemi predpisanimi obveznostmi, s sklepom Študijske komisije na podlagi prošenj,
kar bo vplivalo na rezultate v 2. letniku. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je stopnja predznanja iz
srednje šole presenetljivo nizka, tako da je potrebno skoraj pri vseh predmetih nadomestiti tudi
primanjkljaj iz srednjih šol. Problem predstavlja tudi nevajenost uporabe ustrezne literature (knjig,
učbenikov, leksikonov…); v splošnem so vajene uporabe instant informacij s spleta, kar pa se tekom
študija spremeni, saj jih intenzivno učimo uporabljati strokovno in znanstveno literaturo.
Konstantno se kaže problem malega deleža študentov, ki izpolnjujejo ankete, vendar se ne želimo
poslužiti prisile kot to počnejo nekateri, temveč jih poskušamo stimulirati z pojasnjevanjem pomena.
Tabela 36. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti
Objave
(urnikov,
določenih
gradiv, pravilnikov, obrazcev in
obvestil študentom) nekaterih v
spletni učilnici (SOD), nekaterih
na spletni oglasni deski zmanjšuje
preglednost

Usmeritve/naloge/cilji
SOD nameniti izključno ereferatu (redovalnica, prijave in
odjave od izpitov), ostalo
prenesti v spletno učilnico

SOD deluje na stari platformi in
ima pomanjkljivosti, ki potrebne
prehoda na novo platformo

Razviti novi SOD ali preiti na
komercialno dosegljiv analog

Za študentke iz oddaljenih krajev
je prihajanje na šolo v Ljubljano
pomembna/odločilna ovira za
študij

Proučiti možnosti izvajanja dela
programa (predavanj) na daljavo

Realizacija
Realizirano
ob
polletju,
nato
zastavljen
cilj
opustiti spletno
učilnico
in
nadomestiti z MS
Teams.
Realizirano,
pripravljeno
za
uvedbo s 1.10.20
Realizirano
–
zaradi zdravstvene
krize
uvedba
orodij za delo na
daljavo MS Teams,
Class Marker.

Vplivi na kakovost
Večja preglednost
informacij,
gradiv…

Lažje upravljanje s
SOD,
boljše
delovanje
in
dodatne možnosti.
Opazno je bolj
sprotno
opravljanje
obveznosti
in
sodelovanje.
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Malo možnosti za kakovostno
dodatno
izobraževanje
po
zaključku študija

Proučiti smiselnost uvedbe
neformalnih visoko strokovnih
(ponovitvenih,
dopolnilnih)
naprednih
izobraževanj
(teoretične
osnove
za
posamezna področja, nove
tehnike ipd.) in poskusna
uvedba, če pozitivna odločitev

Pomanjkljivo teoretično znanje iz
zgradbe in delovanja limfnega
sistema pri predmetu Limfna
drenaža

Poglobitev teoretičnega dela
predmeta – dodatno predavanje
in dopolnitev koncepta izpita s
teoretičnimi vprašanji v povezavi
s praktičnimi vidiki

Realizirani tečaji
na
daljavo
s
področja pedikure
in
oblikovanja
telesa. Pripravljen
koncept dodatnih
tečajev, realizacija
zamaknjena zaradi
zdravstvene krize.
Realizirano,
potrebno bo še
dopolniti koncept
izpita.

Omogočanje
izpopolnjevanj
diplomantkam in
drugim
zainteresiranim.

Izboljšanje
znanja/kompetenc
s tega področja.

Tabela 37. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Možnosti za dodatno optimizacijo
uporabe spletnih orodij.
Potreba po uvedbi dodatnih
visoko strokovnih tečajev za
izpopolnjevanje.
ŠS ugotavlja po potrebo po
večjem obsegu instrumentalne
diagnostike v programu kozmetika
1. st.

Cilj(i) 2020/21
Optimalno izvajati program s
kombinacijo dela na daljavo in na
šoli.
Tečaji iz nege obraza, aparaturnih
tehnik, kozmetologije,
instumentalne diagnostke ipd.
Povečanje obsega usposabljanja
za instrumentalno diagnostiko v
Kozmetika 1. st.

Predlogi ukrepov
Uvedba dodatnih kvizov,
predposnetih predavanj, bolj
reguliranih domačih vaj.
Postopnen razvoj in uvajanje
tečajev, ponovitve že razvitih.
V š.l. 20/21 uvedena
instrumentalna diagnostika v 3. l.
Nega II.
Uvesti projektne naloge pri Negi II
za načrtovanjem eksperimentov,
izvedbo ter obdelavo podatkov in
interpretacijo rezultatov.
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3.2.7. Analiza anketnih vprašalnikov Fotografija 1. stopnja
Graf 24. Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 1. letnika glede na študijsko
leto za program Fotografija 1. stopnje.
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Graf 25. Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 2. letnika glede na
študijsko leto za program Fotografija 1. stopnje.
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Graf 26. Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 3. letnika glede na študijsko
leto za program Fotografija 1. stopnje.
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Ocena stanja in usmeritve:
Ugotovitve: V primerjavi s prejšnjim š.l. 18/19 so bile povprečne ocene predmetov in predavateljev
primerljive, relativno dobre, nad 3,9 in več. V primerjavi z letom prej se je nekoliko znižala povprečna
ocena predmeta v 1. in 2. letniku , v 3. letniku pa se je nekoliko zvišala. Najnižja povprečna ocena
posameznega predmeta se je znižala v 2. in 3. letniku letu in zvišala v 1. letniku. Najnižja povprečna
ocena posameznega demonstratorja se je zvišala v vseh treh letnikih. Najnižja povprečna ocena
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Tabela 38. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti
*Objave (urnikov, določenih
gradiv, pravilnikov, obrazcev
in
obvestil
študentom)
nekaterih v spletni učilnici
(SOD), nekaterih na spletni
oglasni
deski
zmanjšuje
preglednost
*SOD deluje na stari platformi
in ima pomanjkljivosti, ki
potrebne prehoda na novo
platformo
*Za študente iz oddaljenih
krajev je prihajanje na šolo v
Ljubljano
pomembna/odločilna ovira za
študij
Malo možnosti za kakovostno
dodatno izobraževanje po
zaključku študija

Usmeritve/naloge/cilji
SOD nameniti izključno ereferatu
(redovalnica,
prijave in odjave od
izpitov), ostalo prenesti v
spletno učilnico

Realizacija
Vplivi na kakovost
Realizirano ob polletju, Večja
preglednost
nato
zastavljen
cilj informacij, gradiv…
opustiti spletno učilnico
in nadomestiti z MS
Teams.

Razviti novi SOD ali preiti
na komercialno dosegljiv
analog

Realizirano, pripravljeno Lažje upravljanje s
za uvedbo s 1.10.20
SOD, boljše delovanje
in dodatne možnosti.

Proučiti
možnosti
izvajanja dela programa
(predavanj) na daljavo

Realizirano – zaradi
zdravstvene krize uvedba
orodij za delo na daljavo
MS Teams, Class Marker.

Opazno je bolj sprotno
opravljanje
obveznosti
in
sodelovanje.

Proučiti
smiselnost
uvedbe
neformalnih
visoko
strokovnih
naprednih izobraževanj

Realizirano – narejen
nabor
možnosti
strokovnih izobraževanj.
Dokončno
realizacijo
prekinil COVID.

Omogočanje
izpopolnjevanj
diplomantkom
drugim
zainteresiranim.

in
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Izredno slabo predznanje dela
novih študentov

in poskusna uvedba, če
pozitivna odločitev
Preučiti
možnosti
razširitve
Uvajalnega
seminarja v 60+ urni tečaj
fotografije
kot
priporočen predpogoj ob
vpisu

Narejen načrt izvedbe
40-60 urnega tečaja, ki pa
bi bil odprt tudi za
zainteresirano javnost

Dvig ravni poznavanja
osnov fotografije že
ob vpisu – lažje delo v
1. lentiku in večja
prehodnost;
promocijski učinki.

*kot v tabeli 37.

Tabela 38. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Pri nekaterih predmetih se kaže
slabša medpredmetna povezanost
in usklajenost, ponekod potrebne
posodobitve in optimizacije
izvedbe.
Izredno slabo predznanje dela
novih študentov

Možnosti za dodatno optimizacijo
uporabe spletnih orodij.

Malo možnosti za kakovostno
dodatno izobraževanje po
zaključku študija

Cilj(i) 2020/21
Prenova in uvedba prenovljenega
programa s š.l. 21/22 (glej zgoraj),
v 20/21 pa optimizirana izvedba
obstoječega programa.

Predlogi ukrepov
Optimizacija kadrovske zasedbe in
uskladitve.

Uvedba razširjenega ca 40 urnega
uvajalnega seminarja v 20/21 za
novo vpisane študente in splošno
javnost.
Optimalno izvajati program s
kombinacijo dela na daljavo in na
šoli.

Pripraviti program seminarja in ga
promovirati za novo vpisane
študente in potencialno
zainteresirane.
Uvedba dodatnih kvizov,
predposnetih predavanj v
kombinaciji s konzultacijami,
reguliranih domačih vaj ipd.
Iz pripravljenega nabora izbrati
najbolj potencialne in jih
postopoma razviti in uvesti.

Postopno uvedeni visoko
kakovostni specifični tečaji.
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3.2.8. Analiza anketnih vprašalnikov Kozmetika 2. stopnje
Graf 27: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov glede na letnik in študijsko
leto programa Kozmetika 2. stopnja.

Graf 28: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov glede na letnik in študijsko
leto programa Kozmetika 2. stopnja.
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Ocena stanja in usmeritve:
Rezultati kažejo zelo visoko kakovost izvajanja programa, kar se potrjuje tudi z individualnimi razgovori
s študentkami. Nakazuje se trend naraščanja pri povprečnih ocenah predmeta, kjer se je bistveno
izboljšala najnižja ocena posameznega predmeta v 1. letniku. Viden je tudi trend naraščanja najnižje
ocene posameznega predavatelja v 1. letniku. Nekoliko pa sta se znižali povprečni oceni posameznega
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predmeta in povprečna ocena predavatelja ravno tako v 1. letniku. Potreben je individualen razgovor
s predavatelji, ki so dobili nižjo oceno. V 2. letniku so rezultati primerljivi š.l. 2018/19, le najvišja
povprečna ocena posameznega predmeta je nižja za eno oceno, zato potrebni razgovori ter preučitev
možnih izboljšav.
Ugotavljamo, da je program Kozmetika, 2. stopnja ustrezen, daje dobre rezultate, pridobljene
kompetence so ustrezne in skladne s cilji. Študentke izražajo dokaj veliko stopnjo zadovoljstva s
študijem, pri čemer so potrebni posamezni ukrepi za izboljšanje kakovosti.
Opažamo relativno veliko zavzetost za izpolnjevanje študijskih obveznosti, študij pa jim otežuje dejstvo,
da študij ni koncesioniran, tako da morajo večinoma z lastnim delom zagotavljati sredstva za plačilo
šolnin. Zaradi dela večine študentk smo pogosto na njihovo željo prilagajali termine obveznosti
(predavanj, vaj), saj jih sicer ne bi mogle izpolnjevati, kljub zavzetosti.
V nadaljevanju izvajanja študija bomo povečali delež projektnega dela oz. dela na modelih, deloma tudi
skozi daljše časovno obdobje, vključno s spremljanjem rezultatov dela z raziskovalnimi metodami.
Intenzivirali bomo priprave magistrskih nalog.

Tabela 39. Realizacija ciljev iz SEP 18/19.
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Realizacija

Razširitev projektnega
dela ter dela na modelih
pri nekaterih ključnih
praktičnih predmetih
(ZKN, RMM…).

Spremljanje modelov skozi daljše
časovno obdobje, ki omogoča vpogled
v fiziološke spremembe, ki so rezultat
vpliva preiskovanih
izdelkov/aparatur/postopkov. Boljša
pripravljenost na magistrsko nalogo..
Pripraviti dopolnjeno izdajo učbenika
Hranila

Nerealizirano zaradi
zdravstvene krize.

Potreba po učbeniku iz
medicinskih osnov
kozmetike

Nadaljevati s pripravami za izdajo
učbenika Medicinske osnove
kozmetike – cilj izdaja v 2020/21

V realizacija po
planu, pripravljen
osnutek.

Nereguliranost področja
kozmetike z vidika
diferenciacije storitev
glede na izobrazbo
Zagotavljanje kar
najboljših strokovnjakov
za posamezne teme terja
precejšnje organizacijske
napore

Nadaljevati z aktivnostmi za regulacijo
področja na zakonodajni ravni

Postopna realizacija.

Dopolnjevanje strukture akademskega
zbora za ta program

Pridobljena docentka
za
dermatovenerologijo.

Učbenik Hranila dobro
sprejet, a pobude za
dopolnitev z dodatnimi
vsebinami

Realizirano

Vplivi na
kakovost

Prispeva k
lažjemu in bolj
temeljitemu
učenju
predmeta.
Lajše in bolj
temeljito
učenje sicer
zahtevnega
predmeta.

67

Hiter napredek področja
in številne novosti vpliva
na vsebine in izvedbo
programa ter
obremenjenost študentk
Ugotovljene slabosti
večjega prilagajanja
dinamike izvajanja
predmetov in rokov za
izpolnjevanje obveznosti
študentkam

Po zaključku 2. letnika te generacije
podrobna analiza programa, zlasti z
vidika ECTS in celokupne
obremenjenosti študentk ter
ažuriranje (v 20/21 ali 21/22)
Določitev dinamike izvajanja
predmetov in rokov za izpolnjevanje
obveznosti študentk optimizirati glede
na njihove zmožnosti in optimalni
potek

Bo realizirano po
zaključku 2. letnika
aktualne generacije.

Realizirano – bolj
vnaprej določen
urnik, vendar težave
zaradi prilagajanja
zdravstveni krizi.

Tabela 40. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti/predlogov v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi
ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Izkazane nekoliko nižje ocene
posameznih predavateljev in
nekaterih predmetov na 2. st.

Hiter napredek področja in
številne novosti vpliva na vsebine
in izvedbo programa ter
obremenjenost študentk
Potreba po dopolnjevanju
kadrovske strukture za ta program
Nereguliranost področja
kozmetike z vidika diferenciacije
storitev glede na izobrazbo

Cilj(i) 2020/21
Izboljšati povprečne ocene
predavateljev in povprečne ocene
predmetov, ki odstopajo od
povprečja (tiste, ki so slabše
ocenjeni).
Podrobna analiza programa in
predlog posodobitev.

Predlogi ukrepov
Razgovor s predavatelji, ki imajo
nižje ocene oz. so nižje ocenjeni
njihovi predmeti.
Zamenjava predavateljev s
slabšimi ocenami.
Izvesti analizo in pripraviti predlog
posodobitev v 20/21 ali 21/22.

Dodatni izvajalci/nosilci
predmetov oz. specifičnih vsebin
Nadaljevati z aktivnostmi za
regulacijo področja na
zakonodajni ravni

Iskati možnosti za dodatne
sodelavce.
Postopna realizacija.

3.2.9. Zagotavljanje umetniške dejavnosti
Realizacija ciljev iz SEP 18/19 obravnavana v drugih točkah.
Študente intenzivno vključujemo v umetniške in produkcijske projekte. Poseben primer dobre
prakse predstavljajo skupni projekti študentov in študentk fotografije in kozmetike v okviru
predmetov Modno in fotografsko ličenje ter Reklamna in modna foto grafija II. S tem krepijo
medsebojne odnose, implementirajo pridobljena znanja in pridobivanje delovnih izkušenj ,
neposredni rezultati pa so odlične reklamno-modne zgodbe (editoriali).
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Tabela 41. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev za 20/21 in predlogi
ukrepov.
Ključne slabosti
Pomanjkanje interesa študentov
za samostojno prijavo na
fotografske natečaje in festivale.

Cilj(i) 2020/21
Realizacija prijav študentov na
fotografske natečaje in festivale.

Premalo izmenjave fotografskih
del in projektov med študenti.

Večanja deleža izmenjave mnenj
študentov o lastni produkciji.

Pomanjkanje (lastnih) sredstev za
integralno podporo obštudijskih in
dejavnosti.

Večja finančna stabilnost in
planiranje razstavnih projektov.

Zdravstvena kriza zelo omejuje
možnosti.

Koncepti za delovanje na
umetniško-produkcijskem
področju na spletnih platformah.

3.2.10.

Predlogi ukrepov
Vodena predstavitev nabora vseh
priložnosti. Organizirana pomoč
pri izpolnjevanju in pripravi prijav.
Nekaj terminov na leto skupaj z
mentorji n strokovnjaki.
SŠ bi lahko organiziral neformalna
srečanja, kjer bi študenti
izmenjevali ideje in komentirali
svoja dela. Na tak način bi dobili
konstruktiven feedback.
Formiranje fiksne letne finančne
postavke lastnih sredstev
namenjene Zaključni razstavi in
FOTO VIST v okviru razpoložljivih
virov glede na poslovanje
oddelka..
Razvoj konceptov in izvedba
aktivnosti glede na odločitve.

Razmere za obštudijske dejavnosti

Študente spodbujamo in jim nudimo organizacijsko in finančno podporo za organizacijo različnih
druženj, npr. prednovoletne zabave in piknika, vendar so v š.l. 2019/20 takšne aktivnosti odpadle zaradi
zdravstvene krize, nekoliko pa je upadel tudi interes za tovrstne dogodke. Opažamo tudi, da se
študentje fotografije precej družijo izven šole, študentke kozmetike pa precej manj.
Študente spodbujamo k udeležbi na Kongresu kozmetike in velnesa ter FOTO VIST, različnih razstav,
strokovnih predavanj in delavnic. Z galerijami v Ljubljani smo dogovorjeni za možnost brezplačnih
ogledov razstav za vse študente, s sponzorji pa za posebne popuste za naše študente in z nekaterimi
tudi za diplomante.

Ocena stanja in usmeritve:
Študentje vseh programov imajo zelo dobre in dosti možnosti za strokovno obštudijsko udejstvovanje
v okviru raziskovalnih, t.i. študentskih projektov, umetniško-producentskih projektov ipd. kot
navedeno v drugih poglavjih. V zadnjem času pa niso pokazali interesov za organizirano družabno
življenje, k čemur je dodatno pripomogla zdravstvena kriza. Te vidike bomo proučili v naslednjem
obdobju.
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3.3.

Varovanje pravic študentov

12. standard:
- Varovanje pravic študentov
o delovanje organov zavoda na tem področju
o mehanizmi za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih skupin študentov
o sodelovanje predstavnikov študentov v organih zavoda z drugimi študenti
Prepoved diskriminacije krovno zajema 7. člen statuta zavoda:
Visoka šola, njeni organi, zaposleni in sodelujoči v pedagoškem procesu (visokošolski učitelji, strokovni
sodelavci in drugi delavci) pri izvajanju visokošolskega študijskega programa, ne smejo postavljati v
neenakopraven položaj zaradi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma
invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, nacionalnega in socialnega porekla,
družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.
Prepovedana je neposredna, kot tudi posredna diskriminacija, zaradi spola, rase, starosti,
zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti in
nacionalnega porekla. Posredna diskriminacija obstaja, če navidezno nevtralne določbe, kriteriji in
praksa učinkujejo tako, da postavljajo osebe določenega spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja
oziroma invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti ali nacionalnega porekla v
slabši položaj, razen če so te določbe, kriteriji in praksa objektivno upravičeni ter ustrezni in potrebni.
Na Visoki šoli za storitve pravice (in dolžnosti) študentov obravnava 5 organov zavoda. Ti so Senat
zavoda, Študijska komisija, Komisija za kakovost, Etična komisija in Študentski svet.
Ob vsakem začetku leta, študentkam in študentom predstavimo organigram zavoda in razložimo kako
potekajo morebitni pritožbeni postopki. Študente se seznani tudi z njihovimi pravicami in dolžnostmi,
kot so te opredeljene v statutu zavoda. Na VIST deluje študentski svet, ki ga sestavljajo voljeni
predstavniki posameznih letnikov in pa predsednik/predsednica študentskega sveta. Študentski svet je
njihov prvi naslov za morebitno kršenje njihovih pravic.
Pravice študentov postavljamo na visoko mesto na hierarhiji vrednot našega zavoda. Pomembne
tematike iz področij obvladovanja stresa, dostojne in nediskriminatorne komunikacije, enakosti pravic
obravnavamo tudi pri večih predmetih znotraj naših programov (predmeti: Etika in regulativa, Metode
in tehnike komuniciranja ter Stres in sprostitvene tehnike)
Počutje študentov, njihove pravice in morebitna kršenja le teh obravnavamo na sestankih letnikov, ki
so bodisi formalne ali neformalne narave. V tem primeru smatramo, da je majhnost zavoda naša velika
prednost. Zaradi relativno majhnih letnikov imamo možnost bolje spoznati naše študentke in študente
in se jim posvetiti individualno. Imamo nekaj primerov študentov s posebnimi potrebami, psihološkimi
motnjami ali take, ki so gibalno ovirani. Tem posvečamo še posebno pozornost in preko sestankov z
letniki še posebej opozarjamo na pravice, ki jih imajo.
Znanja in izkušnje predavateljev in izvajalcev pri predmetih nadgrajujemo preko raznih usposabljan in
izobraževanj. Nekaj teh je izvršenih tudi znotraj posameznih projektov, v katere vključujemo naš kader.
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Ocena stanja in usmeritve
V zadnjih letih nismo zaznali nikakršnega diskriminatornega vedenja oz. obravnave, prav tako ne
kršenja drugih pravic študentov. Mehanizmi omogočajo sprotno odkrivanje in ukrepanje, prav
tako pa so v tem smislu osveščeni vsi delavci in sodelavci VIST. Poseben poudarek dajemo
varovanju osebnih podatkov, seveda tudi pri obravnavi študentov s posebnimi potrebami , ki jih
je v vsaki generaciji nekaj in se jim posebej posvečamo. V 19/20 smo realizirali tudi več sestankov
s študenti s poudarkom na vrstniškem nasilju, in nasilju v družini s poudarkom na čas
zdravstvene krize oz. omejenega gibanja.
Na Oddelku za fotografijo sicer opažamo večje število študentov z resnimi učnimi problemi, za
kar bi bilo potrebno najti načine bolj strokovnih pristopov.
Tabela 42. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti/predlogov v l. 19/20, določitev ciljev in
predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Pomanjkanje strokovne
usposobljenosti osebja za delo s
študenti z resnimi učnimi
problemi
Obstaja možnost nezaznavanja
diskriminacije in kršenja drugih
pravic študentov

3.4.

Cilj(i) 2020/21
Dvig usposobljenosti za
prilagojeno delo s študenti s
posebnimi potrebami

Predlogi ukrepov
Udeležba pedagoškega osebja na
ustreznih strokovnih
izobraževanjih

Povečati zaupanje in odkritosti
komunikacije o tovrstni
problematiki – večanje zaupanja.

Organizirani pogovori v okviru
aktivnosti ŠS ali posebej.

Sodelovanje študentov

13. standard:
- študenti sodelujejo pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in izvajanju dejavnosti zavoda
o sodelovanje študentov pri oblikovanju poslanstva, strateških usmeritev, samoevalvaciji
zavoda in študijskih programov ter pri spreminjanju
o načini zagotovitve sodelovanja pri samoevalvaciji in posodabljanju dejavnosti
Ključni mehanizem sodelovanja študentov pri oblikovanju navedenega so po eni strani njihova mnenja,
pripombe, predlogi, pobude ipd., ki jih zbiramo preko anket, sestankov, pogovorov itd., po drugi strani
pa sodelovanje študentov v organih VIST. Pri tem je posebej aktivna predstavnica študentov v Komisiji
za kakovost, ki je hkrati tudi predsednica Študentskega sveta (ŠS), kar se s stališča prenosa informacij
in zaključenosti kroga kakovosti izkazuje kot zelo dobro. V zadnjem času se tudi povečuje angažiranost
ŠS, za katerega smo v preteklosti ugotavljali manjši interes in iskali in implementirali vzvode za
izboljšanje.
Študentje sodelujejo pri samoevalvaciji in posodabljanju dejavnosti posredno in neposredno, in sicer z
izražanjem mnenj, pripomb, predlogov, pobud itd. v anketah, na sestankih, neposredno z
naslavljanjem na pedagoške in druge delavce, referat za študentske zadeve, komisije, vodstvo ter
preko Študentskega sveta, s sodelovanjem predstavnikov v senatu, Komisiji za kakovost in sejah
Akademskega zbora, na katerega vabimo vse študente. S š.l. 2019/20 smo se odločili z objavo povabila
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vsem študentom k sodelovanju pri pripravi samoevalvacije za š.l. 2019/20 pritegniti čim večje število
študentov.

Ocena stanja in usmeritve
Obravnavano v drugih poglavjih.

4. Materialne razmere
4.1.

Primernost prostorov in opreme

14. standard:
- Primernost prostorov in opreme ob upoštevanju potreb za pedagoško, strokovno, znanstveno,
raziskovalno oz. umetniško dejavnost.

Razpolagamo z naslednjimi prostori za izvajanje učnih procesov:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8 predavalnicami za od 18 do120 študentov; opremljene so s projektorji, tablami.
fotografskim studiom
temnico
2 laboratoriji (kemijski/kozmetološki) z vso potrebno opremo – digestoriji, mešala za kozmetološke
pripravke, rotavapor, UV lučka za detekcijo lis na TLC, centrifuge, tehtnice, grelniki, mikroskop,
sušilniki, termostati…
računalniško učilnico opremljeno z 19 iMac računalniki in potrebno programsko opremo (Adobe
Creative Suite)
3 praktikumi za kozmetično nego: kozmetične mize, lupe, sterilizatorji, vapozoni…
praktikum za pedikuro in manikuro: manikerske mize, pedikerski stoli, lupe, sterilizatorji
praktikum za ličenje: vizažistični stoli, ogledala, ustrezna osvetlitev
praktikum za masaže: kozmetične mize in kozmetični vozički
praktikum za izvajanje meritev parametrov kože s pripadajočo opremo
študentska soba z računalnikoma in skenerjem

4.1.1. Pomembnejša učna, raziskovalna in produkcijska oprema:
Oddelek za kozmetiko razpolaga z:
▪

▪

oprema, izdelki ter aparature za izvajanje kozmetičnih vsebin:
o Kozmetično-masažne mize, lupe, vapozoni, vizažistični stoli, pedikerski stoli, manikerske
mize, orodja za pedikuro, brusilni stroji za pedikuro in manikuro, UV luči za utrjevanje
gelov, orodja za manikuro …
o Aparati za hidromikrodermoabrazijo, visoko frekvenco, ultrazvok, ultrazvočni čistilci,
multifunkcijski aparati, ionoforezo/desinkrustacijo, vakuumske masaže, endermologijo,
presoterapijo, elektromišična stimulacija, naprave za elektroterapije, sterilizatorji…
aparature za izvajanje meritev parametrov kože ter spremljanje topografije kože:
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o
o

▪

2x Multi Skin Test Center MC 750 (MTSC) Courage&Khazaka electronics GmbH
s sondami za vlažnost (kapacitivni princip), rdečino, pH, elastičnost, melanin, TEWL
(transepidermalna izguba vode), pH;
o Visioface Quick (VFQ) Courage&Khazaka electronics GmbH
o programska oprema CSI (Complete Skin Investigation)
o DermaLab combo CORTEX TECHNOLOGY DENMARK s sondo za merjenje vlažnosti
(konduktometrični princip), kolorimetrom (pigmentacija in rdečina - CIELAB barvni
prostor); 20 MHz ultrazvok, rotirajoč CORTEX TECHNOLOGY DENMARK – posebej
prilagojen za meritve in slikanje kože, dermisa;
o DermaScope MEDL4DM, Dino-Lite (Digitalni mikroskop z 200x povečavo)
o Dr. Hoenle Dermalight® 80 MED Tester UVB (280–320 nm) (naprava za določanje
minimalne eritemske doze)
Laboratorijska oprema:
o mešala za kozmetološke pripravke, rotavapor, UV lučka za detekcijo lis na TLC, centrifuge,
tehtnice, grelniki, mikroskop, sušilniki, parni sterilizator, termostati, sita, destilatorji,
alembiki, alkitar, Soxhlet…

Opremo redno dopolnjujemo in posodabljamo glede na potrebe, tako smo v zadnji dveh letih pridobili
večje število naprav npr. :
▪
▪
▪

4x Ultrazvočni čistilec, 2x Multifunkcijski aparat - Star 3 in 1 Diamond Microdermabrasion
7x Samostojna visoka frekvenca, 2x Ultrazvok Carci Sonomed, Elektroterapije Medio Multi Eco,
4xUV LED lučka za nohte, Strojček za pedikuro Pedospray NT 40 light, 8x vapozon,
Ultrazvok Ionto sono

Na Oddelku za kozmetiko trenutno razpolagamo s preko 60 aparaturami za nego, pedikuro in
diagnostiko. Prav tako smo odlično založeni tudi s kozmetičnimi izdelki za delo študentov – tako smo
npr. v š.l. 2019/20 le za kozmetično nego zagotovili preko 500 raznovrstnih izdelkov 15 različnih
proizvajalcev. Želimo namreč, da študentje tekom študija spoznajo čimvečji nabor izdelkov in jih ob
tem učimo kritične izbire izdelkov glede na problematiko s katero se srečujejo in sestavo izdelka, saj je
to pomemben del učenja, še posebej upoštevajoč stanje na trgu (poplava izdelkov za katere se obljublja
visoka učinkovitost).

Oddelek za fotografijo razpolaga z:
Več sodobnih analognih in digitalnih fotoaparatov ter pripadajočih objektivov, elektronsko ozadje za
digitalizacijo analognih fotografij, bliskavice, generator, svetlomere, kalibratorje za monitor, stojala,
senčila in odbojnike, povečevalnike, pribor.
Bistvena oprema za učne procese na področju reklamne in modne fotografije ter osnovne in
zahtevnejše tehnike osvetljevanja se nahaja v studiu. Oprema: Profoto D1 (2x sklop dveh luči), Profoto
600Ws (1x sklop treh luči), Tungsten (1x sklop treh luči), Dedolight (1x sklop večih luči). Temnica je
prostorna in opremljena s ključno opremo za razvijanje in učenje črno-belega procesa in aparaturami
za izvajanje nekaterih zgodovinskih fotografskih tehnik. Oprema: 3x povečevalnik za negative, Rezalnik
za filme in foto papir, Sušilnik za filme, Razna drobna oprema za razvijanje filmov.
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Opremo na oddelku za fotografijo redno dopolnjujemo in posodabljamo glede na potrebe, tako smo
v zadnji dveh letih redno servisirali naš svetlobni park (bliskovne in statične studijske luči). V
prihodnjem letu pa načrtujemo večjo posodobitev studijske opreme z nakupom varčnejših bliskovnih
luči tipa – Atlas. Namen posodobitve je pa tudi v vedno večji potrebi sodobne fotografske opreme tudi
za zahtevnejše komercialne projekte in storitve.

Informacijska opremljenost:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Skladno z informacijsko – infrastrukturnim načrtom so vsi prostori VIST v katerih poteka pedagoški
proces, informacijsko podprti. Za potrebe študijskega procesa VIST uporablja naslednje programe:
Microsoft Office
Microsoft Teams
In druge Microsoftove aplikacije
Spletna učilnica VIST
SOD (e-referat)
CSI – Complete skin investigationDermaLab SkinLab Combo
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Lightroom
Dostop vsem študentom do relevantnih strokovnih in znanstvenih baz

Predavateljem, sodelavcem in podpornim službam ter študentom pri delu omogočamo uporabo
Microsoft Office, MS Teams in druge MS aplikacije, Spletno učilnico VIST in SOD, ClassMarker. Vsi
študentje od š.l. 2019/20 dalje dobijo tudi brezplačne licence za MS Office in MS Teams.
V letu 2014 je VIST prenesla vse svoje informacijske storitve v oblak SharePoint ter s tem razbremenila
potrebe po kompleksni infrastrukturi strežniških postavitev znotraj zavoda. Oblačne storitve
omogočajo predavateljem in podpornim službam delo iz poljubne lokacije, dostop in delo znotraj
arhiva, e-pošto, koledar itd., ter delitev skupnih dokumentov med oddelkoma.

4.2.

Prilagoditve študentom z različnimi oblikami invalidnosti

15. standard:
- Prilagoditve glede na potrebe različnih oblik in stopenj invalidnosti.
o prilagoditve prostorov in opreme
o komunikacijska in informacijska dostopnost
o prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija

4.2.1. Prilagoditve prostorov in opreme:
Prostori na Tržaški so prilagojeni za gibalno omejene: dvigalo, lastno parkirišče – omogočen dovoz tik
do vrat, klančina znotraj stavbe…; dovoz do vhodnih vrat je mogoč na vseh lokacijah. Prilagoditve
obravnavamo individualno glede na obliko invalidnosti.
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4.2.2. Komunikacijska in informacijska dostopnost:
Prostore in opremo prilagajamo glede na obliko invalidnosti in jih prilagajamo individualno. Vse
predavalnice so opremljene s projektorji in večina povzetkov predavanj se objavlja v elektronski obliki
na SOD.

4.2.3. Prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija:
Izvajanje študija prilagajamo glede na individualne zmožnosti posameznikov z različnimi oblikami
invalidnosti. O prilagoditvah odloča Študijska komisija oz. Komisija za podiplomski študij, ki se
posvetuje z zdravnikom. Zaradi specifik študija kozmetike (praktično delo) je možnost vpisa invalidov s
telesnimi okvarami omejena, prav tako delno v študij fotografije, vendar pa v primeru potreb
poskušamo najti optimalne rešitve. Doslej smo imeli več primerov naglušnosti (tudi prepis z javne šole,
kjer niso imeli za študentko menda nikakršnega posluha), en primer popolne gluhosti ter precej
dislektikov, in v vseh primerih z dodatno pomočjo, pozornostjo in prilagajanjem omogočamo
sodelovanje teh študentov pri vseh aktivnostih.
Sicer so predavalnice opremljene s projektorji in večina povzetkov predavanj se objavlja v elektronski
obliki na SOD.

4.3.

Zagotavljanje finančnih virov za razvoj dejavnosti

16. standard:
- Zagotavljanje stabilnih in ustreznih finančnih virov za sprotno izvajanje in nadaljnji razvoj
dejavnosti.
- finančni načrt za naslednje akreditacijsko obdobje.

VIST nima koncesije za izvajanje študijskih programov, tako da za svoje delovanje (prostori, oprema,
razvoj, upravljanje kakovosti, izvajanje študijskih programov, RR dejavnost…) VIST zagotavlja finančna
sredstva s:
▪
▪
▪
▪
▪

šolninami,
raziskovalno-razvojnim delom v okviru projektov iz javnih virov in za naročnike iz gospodarstva,
z javnimi sredstvi, pridobljenimi na razpisih za produkcijsko-umetniške projekte,
s storitvami za gospodarske in druge naročnike
s sponzorskimi sredstvi.

Izvajanje študijskih programov na visokem kakovostnem nivoju z vso opremo in materiali oz. izdelki, z
vajami v pripadajočih prostorih ter nudenjem študentom možnosti dodatnega individualnega dela v
prostorih in z opremo in izdelki VIST stroškovno presega prihodke iz šolnin, zato izvajanje študijskih
programov sofinanciramo iz drugih navedenih virov. Financiranje iz navedenih virov je predvideno tudi
za naslednje srednjeročno obdobje, ob dodatnem povečanju prihodkov iz drugih virov, zlasti iz
sodelovanja z gospodarstvom in intenziviranjem specifičnih storitvenih dejavnosti. Dodatni vir
prihodkov je predviden iz vsaj dveh novih študijskih programov oz. smeri.
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Za obvladovanje morebitnih nihanj v likvidnosti, do katerih lahko občasno prihaja zaradi nezmožnosti
študentov redno poravnavati finančne obveznosti do šole – šolnine, bo sredstva zagotavljala
ustanoviteljica, tako kot doslej.
Finančno poslovanje VIST v zadnjih letih so zaznamovale naslednje bistvene spremenjene okoliščine:
1. posledice gospodarske krize po l. 2008, ki je vplivala na upad števila študentov in njihovo
plačilno nesposobnost;
2. uvedba višješolskega koncesioniranega programa Kozmetika na javni šoli, ki predstavlja zelo
močno konkurenco našemu plačljivemu študiju (v začetnem obdobju izvajan brez habilitiranih
učiteljev);
3. uvedba višješolskega koncesioniranega programa Velnes na javni šoli, ki predstavlja močno
konkurenco našemu plačljivemu študiju zaradi izbirnih vsebin iz kozmetike je to strokovno
gledano tudi obvod resnemu izobraževanju s tega področja);
4. uvedba obeh navedenih višješolskih študijev na nekaj zasebnih višjih šolah, ki z nizko kvaliteto
(malo število izvedenih ur zlasti praktičnih vaj, vsebinskimi poenostavitvami idr.) in zato
sorazmerno nizkimi cenami šolnin predstavljajo nelojalno konkurenco;
5. razmeroma velik osip pri prehodu študentov programa Fotografija iz 1. v 2. letnik (deloma
posledica finančnih razlogov).
Navedeno se je poznalo na finančnem poslovanju in rentabilnosti izvajanja študijskih programov, ki so
ne le izvedbeno, temveč tudi glede prostorov in opreme visoko zahtevni, kar povzroča sorazmerno
visoke fiksne stroške. Zato smo sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi smo (ob popuščanju gospodarske
krize in prepoznanih komparativnih prednosti naših študijev) uspeli povečati število študentov ter
bistveno povečati tudi prilive iz ostalih dejavnosti (navedeno zgoraj). S tem je bilo poslovanje stabilno
in uspešno, ob manjših likvidnostnih nihanjih, ki smo jih premoščali s kratkoročnimi finančnimi
instrumenti.

4.4.

Knjižnična dejavnost

17. standard:
- Knjižnica zavoda z ustrezno študijsko, strokovno in znanstveno literaturo in zagotavljanje
kakovostne knjižnične storitve.
o ustreznost študijske, strokovne, znanstvene literature
o založenost knjižnice, dostopnost gradiva, informacijska bibliografska podpora in dostop do
baz podatkov
o strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici
o razvoj knjižnične dejavnosti

VIST ima za opravljanje knjižnične dejavnosti sklenjeno pogodbo s CTK, ki je naša primarna knjižnica,
ter tudi z NUK. Bili smo prvi samostojni visokošolski zavod, ki je podpisal pogodbo o sodelovanju s
Centralno tehniško knjižnico (CTK), ter med prvimi, ki smo podpisali pogodbo z Narodno in
univerzitetno knjižnico (NUK).
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Vsi študentje kozmetike imajo tako v šolnino vključeno članarino v CTK, po želji tudi v NUK, vsi študentje
fotografije pa v NUK in po želji v CTK. Knjižnici zagotavljata knjižnično informacijsko dejavnost in dostop
do ustreznega knjižničnega gradiva s področij študija, znanstvene, raziskovalne, umetniške oziroma
strokovne dejavnosti visokošolskega zavoda. Poleg tega imamo na voljo manjše interne knjižnice
posameznih oddelkov, pri izposoji jim svetuje strokovno osebje, operativno pa izposojo urejata
referata.
Večji del obvezne študijske literature je študentom (in osebju) brezplačno dostopen v eni izmed knjižnic
pogodbenih knjižnic oz. v digitalni knjižnici. Prav tako je večji del priporočljive literature je dostopen v
eni izmed pogodbenih knjižnic oz. v digitalni knjižnici, precejšen del pa je dostopen tudi prek
specializiranih podatkovnih baz, do katerih omogočamo študentom dostop preko konzorcijske vpetosti
(navedene v tč. b).
Za ustreznost študijske strokovne in znanstvene literature skrbimo tako, da redno preverjamo potrebe
po gradivih in usklajujemo literaturo, ki je na voljo, z navedeno v učnih načrtih, ki se redno
posodabljajo. Preko nosilcev predmetov spremljamo novosti na področjih, ter skrbimo za
dopolnjevanje in posodabljanje nabora gradiv, ki so na voljo, s tem, da sporočamo potrebe
pogodbenim knjižnicam ter dopolnjujemo interno knjižnico.
Prav tako smo doslej za potrebe študentov izdali 2 učbenika za študij fotografije, 1 spletni učbenik za
študij Kozmetika 2. st., 2 sta v pripravi (1 za študij Kozmetika 1. st., 1 za Kozmetika 2. st.).
CTK nam zagotavlja vso knjižnično podporo, nabavo določene literature, vnos podatkov v COBISS ipd.
V š.l. 2018/19 smo pogodbo s CTK obnovili in dodelali, tako da je sodelovanje še bolj poglobljeno. V
sodelovanju s CTK tudi izvajamo del vaj iz strokovne literature za študente kozmetike.
Študentom in osebju preko konzorcijske vpetosti omogočamo dostop do številnih specializiranih
podatkovnih baz in v le-te vključene literature (strokovnih revij, knjig). Tako preko oddaljenih dostopov
omogočamo dostop od doma do številnih strokovnih in znanstvenih baz (Academic Search Complete,
EBSCO e-Book Academic Collection, BASE, ProQuest Dissertations & Theses Global, MEDLINE, SCOPUS,
Avery Index to Architectural Periodicals Business Source Premier, ChemSpider, Communication & Mass
Media Complete, Library, Information Science & Technology Abstracts LISTA, Linguistics Collection,
Library & Information Science Collection (LISC), Materials Science & Engineering Database, Social
Services Abstracts, SocINDEX with Full Text, Sociological Abstracts, COSING), na lokaciji šole ali knjižnice
pa še do nekaterih drugih (npr. Web Of Science itd.).
Poleg pogodbenih knjižnic imamo na voljo manjše interne knjižnice posameznih oddelkov, pri izposoji
jim svetuje strokovno osebje, operativno pa izposojo urejata referata. Interna knjižnica je odprta vsak
delovnik od 8h do 16h oz. po dogovoru.
Tabela 43. Baza knjig, ki jih ima VIST v interni knjižnici.
Tip gradiva:

Št. enot
(KOZM)

Št. enot
(FOTO)

Knjige (vključno z izvodi revij)
Serijske publikacije (število izvodov)

1231
570

490
655
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Neknjižno gradivo (avdiokasete, video kasete, CD-ROM-i)
Dostopne podatkovne zbirke

9
5

9
1

Strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici
Pomoč strokovnega, pedagoškega osebja in referata v interni knjižnici in pomoč strokovnega osebja v
NUK in CTK.

4.5.

Ocena stanja in usmeritve

VIST zagotavlja dobre materialne pogoje študentom, delavcem in sodelavcem za delo kljub
sorazmerno nizkim šolninam, a z veliko učinkovitostjo razpolaganja z resursi, vse usmerjeno v
dobrobit študentov in napredek VIST na ključnih področjih delovanja.
Tabela 44. Ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti v l. 19/20, določitev ciljev in predlogi ukrepov.
Ključne pomanjkljivosti
Nestabilno delovanje dela naprav
za kvantitativno diagnostiko kože
in izvedbo raziskav.
Izkazana potreba po nakupu IPL
naprave za študijske procese na
Oddelku za kozmetiko.
Dopolnitev nekatere studijske
opreme na Oddelku za fotografiji
Dokončanje učbenika o
zgodovinskih fotografskih tehnik
Dokončanje učbenika o
spremembah nog na nogah.
Neracionalnost poslovanja s
tiskanimi dokumenti

Cilj(i) 2020/21
Nakup nove znanstvene naprave
za kvantitativno diagnostiko in za
izvedbo raziskav Cortex DermaLab
Combo SkinLab – 2020/21.
Nakup nove IPL naprave za
študijske procese (kozmetična
nega obraza/telesa).
Nakup novih bliskavic Atlas

Predlogi ukrepov
Izbor ponudbe in nakup. Uvedba v
raziskovalne in pedagoške
procese.

Dopolnitve skladno z načrtom.

Nadaljevanje angažmaja in
dopolnjevanje učbenika.

Izbor ponudbe in nakup.

Izbor ponudbe in nakup.

Dokončanje učbenika v l. 2021.
Optimalna digitalizacija
poslovanja

Nadaljnja digitalizacija poslovanja:
uvedba e-pogodb

5. Ocena stanja in zaključek
Vsi trije študijski programi so izvedbeno dobro definirani, z vgrajenimi mehanizmi za ažuriranje vsebin,
ki dajejo kar najaktualnejša znanja in veščine in razvijajo sposobnosti in veščine za samostojno,
kakovostno in ustvarjalno delo v praksi ter nadaljnji strokovni napredek. Sproti tudi dopolnjujemo
način izvedbe glede na opažanja oz. identificirane pomanjkljivosti. Za še bolj kakovostne študijske
programe, smo izdelali ankete za preverjanje celokupne obremenjenosti študentov pri posameznih
predmetih iz česar bo možna analiza ECTS. Prav tako smo prenovili obstoječe študijske programe, za
dodatno povečanje kakovosti. Pripravili smo novo študijsko smer – Podologija, ki je relativno nova veda
a zelo pomembna za napredne obravnave stopal. Študijska smer je bila že poslana na NAKVIS in se
predvidoma začne izvajati v š.l. 2020/21.
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Ključnega pomena za VIST je tudi sprememba sistemske ureditve iz visoke šole v fakulteto, ki bo lahko
bistveno pripomogla k nadaljnjemu razvoju VIST in njegovih študijskih programov s tem pa se bo
bistveno povečal vpliv na kakovost.
Ugotovljene slabše delovne navade, napačni pristopi k učenju, nespoštovanje rokov, pozen začetek
učenja in nato učenje preveč predmetov naenkrat iz š.l. 2019/20 so delno odpravljeni, saj se nakazuje
pozitivni trend pri prehodnosti. Ob zaznanih slabših izidih pri posameznih predmetih smo uvedli
dodatne termine študijskih krožkov, konzultacije ter ozaveščali o sprotnem učenju predmetov. Veliko
je pripomogla tudi izvedba teoretičnih delov na daljavo, saj imajo študentje možnost poslušati
predavanja takrat, ko imajo čas v poljubnem številu ogledov.
Zelo pomemben sistemski problem in vzrok za manjše število študentov, nezadovoljivo prehodnost in
počasno zaključevanje študija predstavlja dejstvo, da študiji niso koncesionirani, zato večina študentov
veliko energije vlaga v pridobivanje sredstev za plačevanje študija. To postavlja naše študente (in tudi
ustanovo kot tako) v povsem neenakopraven položaj s študenti v koncesioniranih programih.
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PRILOGA 1: Poročilo o razvoju in napredku znanstvene strokovne raziskovalne umetniške
dejavnosti
VIST se skladno s strategijo uspešno razvija v osrednjo visokošolsko izobraževalno, raziskovalno in
razvojno ustanovo na področjih delovanja. Izobraževalno dejavnost VIST podpira, povezuje in razvija s
pripadajočo raziskovalno, razvojno oz. ustvarjalno dejavnostjo ter s sodelovanjem z izobraževalnimi,
raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami ter gospodarskimi partnerji doma in v tujini. Tako poleg
podajanja znanja novim generacijam, nova znanja vedno bolj tudi razvija ter skrbi za razvoj področja
ter uveljavljanje poklicev diplomantov.
Okrepili smo raziskovalno skupino VIST Zdravo življenje in sicer smo več kot podvojili število članov – v
preteklem obdobju je bilo vanjo vključenih 5 raziskovalcev, v zadnjem obdobju pa kar 9 in 2 tehnika.
Prav tako smo v zadnjem petletnem obdobju dosegli bistven napredek na znanstvenem, strokovnem
področju glede na število znanstvenih in strokovnih del ter izbranih drugih aktivnosti. Tudi na oddelku
za fotografijo smo bistveno okrepili delo na strokovno-umetniškem področju, dosegli smo velik dvig
števila strokovnih in znanstvenih objav s področja vizualnih umetnosti ter kuratorskih projektov. Prav
tako smo bistveno okrepili število projektov, programov in raziskav, razstav in drugih aktivnosti.
Napredek v številu znanstveno-strokovnih del in izbranih drugih aktivnosti po obdobjih, napredek v
številu projektov, programov in raziskav, razstav in drugih aktivnosti, v katerih je zbrana primerjava
preteklega ter zadnjega petletnega obdobja je razviden iz spodnjih tabel in grafov (Vir: SICRIS in lastne
evidence).
V primerjavi s preteklim petletnim obdobjem, smo v zadnjem obdobju:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

več kot podvojili število objavljenih znanstvenih člankov članov naše raziskovalne skupine (215%
dosežkov preteklega obdobja)
več kot podvojili število objavljenih monografij ali znanstvenih/ strokovnih prispevkov/poglavij v
monografskih publikacijah članov naše raziskovalne skupine (200%)
bistveno povečali število učbenikov izdanih s strani VIST (300%)
člani naše raziskovalne skupine VIST Zdravo življenje so bili tudi veliko bolj aktivni kot recenzenti
znanstvenih prispevkov ter monografij v primerjavi s preteklim obdobjem (1500%)
bistveno povečali strokovne in znanstvene objave s področja vizualnih umetnosti (skoraj 1000%
dvig)
naši stalni sodelavci so bili zelo aktivni na kuratorskem področju in izvedli bistveno več kuratorskih
projektov kot preteklem obdobju (425% v primerjavi s preteklim obdobjem)
izvedli bistveno več raziskav za gospodarstvo (238% glede na preteklo obdobje)
skupaj s partnerji pridobili ARRS program Prehrana in javno zdravje (NUTRIS, VIST, UL BF, NIJZ, UKC
LJ) ter v nadaljevanju zaradi odličnih rezultatov pridobili podaljšanje in povečanje obsega
s partnerji pridobili prvi EU projekt in prvi Erasmus+ projekt
prvič pridobili program za krepitev in varovanje zdravje (sofinancer MZ) ter pridobili podaljšanje in
povečanje za nadaljnji dve obdobji, povezali smo se s partnerjem (NIJZ)
Bistveno se je povečalo št. ARRS ter EU (FP7, Horizon…) projektov v katerih sodelujejo člani
raziskovalne skupine (600% in 250% v primerjavi s preteklim obdobjem)
Izvedli večje število (14) PKP in ŠIPK študentskih projektov, ki jih v preteklem obdobju nismo izvajali
Omogočili vključevanje velikega števila študentov v različne projekte (vključenih preko 140
študentov)
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▪

Bistveno povečali število izvedenih projektov, razstav in delavnic s področja vizualne produkcije
(192% glede na preteklo obdobje)

Tabela P1. Število znanstveno-strokovnih del in izbranih drugih aktivnosti po obdobjih
Znanstveno-strokovno delo

2010-14 (n)

2015-20 (n)

Izvirni znanstveni članek

19

41

Pregledni znanstveni, strokovni članek

6

6

Objavljeni znanstveni/strokovni prispevek na konferenci, vabljeno predavanje

11

12

Objavljeni povzetek znanstvenega/strokovnega prispevka na konferenci
Samostojni znanstveni/strokovni sestavek ali poglavje v monografski
publikaciji, monografije

27

26

5

10

Visokošolski učbenik z recenzijo

1

3

Patent

4

3

Recenzije (članki, monografije)

4
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Uredništva znanstvenih revij
Strokovne in znanstvene objave s področja vizualnih umetnosti

4
3

5
31

Kuratorski projekti

4

17

Znanstveno, strokovno delo
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Graf P1. Število znanstveno-strokovnih del in izbranih drugih aktivnosti po obdobjih

Tabela P2. Število projektov, programov in raziskav, razstav po obdobjih
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Projekti, programi in raziskave

2010-14 (n)

2015-20 (n)

Izvedene raziskave za gospodarstvo

8

19

ARRS programi - VIST partner

0

1

ARRS projekti - VIST partner

2

1

Št. EU projektov (brez ARRS) - VIST partner

0

1

Št. projektov ARRS, v katerih sodelujejo člani skupine
2
Št projektov EU (FP7, Horizon…), v katerih sodelujejo člani raziskovalne
skupine
2

12

Št. Erasmus+ projektov

0

1

Programi za krepitev in varovanje zdravja (MZ)

0

3

PKP projekti

0

8

ŠIPK projekti
Projekti, razstave in delavnice s področja vizualne produkcije

0
12

6
23

5

Projekti, programi, raziskave, razstave
Število
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Graf P2. Število projektov, programov, raziskav, projektov s področja vizualne produkcije in razstav
po obdobjih.
V tem obdobju smo intenzivno krepili sodelovanjem z domačimi in tujimi izobraževalnimi in
raziskovalnimi ustanovami, kar je pripeljalo l. 2015 do pridobitve ARRS Programa Prehrana in javno
zdravje (P3-0395), ki ga vodi Inštitut za nutricionistiko, poleg VIST pa so člani programske skupine še z
NIJZ ter UL BF. Zaradi odličnih rezultatov je bilo financiranje z l. 2019 podaljšano za nadaljnjih 6 let.
(Vir: SICRIS)
V primerjavi s preteklim obdobjem smo okrepili sodelovanje z gospodarstvom (domačimi in tujimi
podjetji), kar se odraža v bistveno večjem številu raziskav opravljenih za naročnike iz gospodarstva v
zadnjem obdobju, ki so dosegle kar 238% v primerjavi s preteklim obdobjem. Z njimi smo dosegli
odpiranje tudi v mednarodni prostor na področju gospodarstva, in v okviru raziskav sodelovali z
nekaterimi najvidnejšimi podjetji s področja kot so npr. Iontocomed GmbH (sodleovanje v razvoju
aparatov), Nemčija – eden največjih proizvajalcev kozmetičnih aparatur, Haslauer GmbH, Nemčija –
eden največjih proizvajalcev velneške opreme itd. (Vir: SICRIS in lastne evidence) Števila sodelovanja z
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gospodarstvom se odražajo tudi v visoki oceni A3 (Tabela S3.2.). V tem obdobju smo tako izvedli
številne in vivo intervencijske študij za domačo in tujo industrijo, za ocene vpliva hranil, topikalnih snovi
ter aparaturnih tehnik na zdravje, katerih rezultati so bili novi produkti, tehnologije in patenti, primeri
izvedenih raziskav:
▪

Dvojno slepa, randomizirana, s placebom kontrolirana študija vpliva uživanja koencima Q10 na
kožo (Valens Int., SI)
▪ Dvojno slepa s placebom kontrolirana študija vpliva ekstrakta lesa bele jelke na zdravje kože
(Abies Labs d.o.o., SI)
▪ Ocena vplivov ultrazvočne terapije s kombinacijo 1 MHz, 3 MHz, 10 MHz frekvenc za izboljšanje
stanja občutljive kože (IONTO Health & Beauty GmbH, DE)
▪ Dvojno slepa randomizirana, s placebom kontrolirana študija vpliva 12-tedenskega
dopolnjevanja prehrane s CoQ10 in kolagenom na gostoto dermisa ter druge parametre kože
(MIZS, EU/EU sklad za regionalni razvoj, Valens Int)
▪ Dvojno slepa randomizirana, s placebom kontrolirana študija vpliva 12-tedenskega
dopolnjevanja prehrane z luteinom na minimalno eritemsko dozo ter druge parametre kože
(MIZS, EU/EU sklad za regionalni razvoj, Valens Int)
▪ Raziskava vpliva 12-tedenskega dopolnjevanja prehrane z multikomponentnim prehranskim
dopolnilom na nohte in kožo: randomizirana, dvojno slepa, placebo kontrolirana študija (MIZS,
EU/EU sklad za regionalni razvoj, Valens Int)

Leta 2017 smo se pridružili strateško razvojno inovacijskemu partnerstvu (SRIP) Medicina – zdravje
medicina zdravje in v sodelovanju z UL FFA dosegli, da se je kozmetika prvič uvrstila na področje
medicine (podpodročje Naravna zdravila in naravna kozmetika). S partnerji smo bili uspešni pri prijavi
strateških projektov RS, saj smo l. 2017 pridobili in 2020 zaključili enega od devetih velikih nacionalnih
strateških projektov RS Food for Future (sofinancerja: MIZŠ in EU/Evropski sklad za regionalni razvoj),
vreden preko 8 mio evrov, sestavljen iz 11 delovnih paketov (faze TRL 3-4 in TRL 5-6) in je vključeval 16
partnerjev (Žito, Droga Kolinska, Frutarom Etol, Mlekarna Celeia, Jata-Emona, Medex, Amba, Valens;
UL LJ, UL MB, IJS, KI, NIB, KIS, VIST). VIST se je v okviru le tega ukvarjal z vplivom hranil in prehranskih
dopolnil na kožo. Z intenziviranjem sodelovanja z industrijo na področju raziskav smo tako poleg
razvoja in uveljavljanja strokovnih področij delovanja VIST pomembno prispevali h gospodarskemu
napredku, ugotovitve pa implementirali tudi v študijske programe.
L. 2019 smo pridobili nov aplikativni ARRS raziskovalni projekt L7-1849 Izzivi doseganja ustrezne
preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih (partnerji VIST, Inštitut za nutricionistiko, UKC LJ,
NIJZ; sofinancerja Ministrstvo za zdravje (MZ) in Valens Int., d.o.o.), v katerem ima VIST bistveno večjo
vlogo (ca. 40% ur) kot v preteklih izvedenih ARRS projektih. Rezultati projekta bodo imeli velik
nacionalni pomen, saj je cilj projekta raziskati preskrbljenost odraslih Slovencev z vitaminom D,
njegovo sezonsko nihanje ter povezanost z barvo in fototipom kože, ter življenjskim slogom. Zaradi
nacionalnega pomena raziskave je projekt podprlo tudi MZ. Poleg raziskovalnih projektov, pri katerih
VIST partner, so člani naše raziskovalne skupine vključeni v bistveno več raziskovalnih projektov kot v
preteklem obdobju (v zadnjem obdobju je tako št. ARRS projektov doseglo 600% preteklega obdobja;
EU projektov pa 250% preteklega obdobja).
Mednarodno sodelovanje smo uspešno krepili tudi na področju fotografije. V evropskem projektu v
okviru platforme Erasmus+, ki ga izvajamo skupaj s še 7 partnerji iz 7 držav EU, raziskujemo kulturno
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dediščino preko novih medijev in obogatene resničnosti. Delovni sestanki potekajo izmenoma pri vsaki
od partnerskih organizacij. Projekt je namenjen uveljavljanju posebnih ukrepov za krepitev
usposobljenosti odraslih udeležencev, da ustvarijo vizualno galerijo, ki združuje najpomembnejše dele
kulturne dediščine v osmih evropskih državah. Aktivnosti projekta tako ciljajo na dostop kulturne
dediščine preko inovativnega načina na kateri koli mobilni napravi, naš Oddelek za fotografijo pa učeče
se odrasle v projektu seznanja s tehnikami beleženja kulturne dediščine preko učenja fotografije. Pri
tem naše študentke in študenti s svojim znanjem prispevajo k realizaciji tega cilja, hkrati pa s potovanji
v države sodelujočih partnerskih organizacij bogatijo svoje izkušnje tudi v mednarodnih vodah.
Za čim boljšo strokovno usposobljenost naših študentov smo jih po zmožnostih vključevali v realne
projekte v bistveno večji meri kot v preteklem obdobju, prav tako pa smo v ta namen v zadnjem
petletnem obdobju pridobili in izvedli kar 8 projektov Po kreativni poti do znanja (PKP) in 6 Študentskih
inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK)(financerja: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije, EU/Evropski socialni sklad). Vanje je bilo vključenih preko 120
študentov kozmetike 1. in 2. st., fotografije ter drugih študijskih programov. Le-ti so v okviru
sofinanciranih projektov preučevali kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in
družbenega okolja. Na ta način smo s povezovanjem z (ne)gospodarstvom dali možnost študentom za
pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin, ki so vse bolj pomembne za vstop na trg dela
in pri ustvarjanju karierne poti, in jim tako omogočili pridobitev konkurenčne prednosti.
L. 2015 smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za zdravje za programe krepitve in varovanja zdravja
za program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo. Uspešna izvedba v l. 2015/16 je vodila do
pridobitve razširjenega programa v obdobju 2017-2019, v kar 820% povečanem obsegu, ter ponovno
pridobitev trenutnega programa v obdobju 2020-2022, s še dodatnim 62% povečanjem obsega. Od l.
2017 je zunanji partner pri programu še NIJZ kar dodatno pripomore k njegovi kakovosti. Cilj programa
je osveščanje mladih, srednješolcev ter splošne javnosti o škodljivih vplivih UV sevanja ter spodbujanje
k preventivi, kar dosegamo z inovativnimi pristopi z meritvami parametrov kože ter vizualizacijami. V
ta namen izvajamo delavnice na srednjih šolah ter dogodkih ter tako krepimo strokovno dejavnost, v
izvajanje pa so vedno vključeni tudi študentje, ki na ta način pridobivajo nova znanja, izkušnje in
veščine.
Na VIST si intenzivno prizadevamo za dvig strokovnosti in kakovosti ter uveljavljanju poklicev svojih
diplomantov. V ta namen od l. 2012 organiziramo Festival kozmetike in velnesa. Na njem poleg
plenarnih predavanj uveljavljenih strokovnjakov s področja kozmetike in medicine, rezultate svojih
raziskav pa predstavljajo tudi študentje. Cilj je krepitev stroke, predstavitev pomembnih ugotovitev in
raziskav, posredovanje novih znanj, medsebojno sodelovanje, povezovanje z gospodarstvom,
uveljavljanje naših študentov itd. Ker je Festival postajal vedno večji, smo ga l. 2017 preselili s šole v
Domus Medica, l. 2019 pa preimenovali v Kongres kozmetike in velnesa. V zadnjih letih se ga udeležuje
preko 400 udeležencev, veliko število razstavljavcev iz gospodarstva, in je tako postal , ki je v nekaj
letih prerastel v osrednji strokovni dogodek na področju kozmetike in velnesa v Sloveniji.
Podobno na področju fotografije organiziramo več dogodkovni bienalni strokovno – umetniški festival
fotografije FOTOVIST, ki smo ga prvič izvedli leta 2013. FOTO VIST je tradicionalni fotografski dogodek,
ki ga vsako drugo leto prireja Oddelek za fotografijo VIST - Visoke šole za storitve v Ljubljani. Osvetljuje
različne vidike rabe fotografskega medija in je zasnovan kot platforma za izmenjavo znanj, izkušenj in
mnenj in prostor za mreženje znotraj fotografskega prizorišča v Sloveniji. Njegov cilj je splošni
zainteresirani javnosti predstaviti in približati medij fotografije ter vzpostaviti izmenjavo vsebin med
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uveljavljenimi generacijami profesionalcev in strokovnjakov ter generacijami mlajših avtorjev in
avtoric, ki to šele postajajo.
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Projekti in programi 2015-20:
ARRS, EU in drugi raziskovalni projekti (VIST partner)
▪
▪

L7-1849
Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih, 20192022 (K. Žmitek vodja, I. Pravst, J. Žmitek, T. Pogačnik, P. Keršmanc)
F4F Food for future, nacionalni strateški raziskovalno-razvojni program (K. Žmitek vodja DP, I.
Pravst, J. Žmitek, P. Keršmanc, T. Pogačnik, A. Jelen-Žmitek, U. Dimnik); Financer: RS in EU: Evropski
sklad za regionalni razvoj (Part 1: 2016-2018; Part 2 ongoing)

Drugi projekti:
▪ Nacionalni program za krepitev in varovanje zdravja: Pametno s soncem za zdravo in mladostno
kožo (financer RS Ministrstvo za zdravje) (2015-2016) (K. Žmitek vodja, T. Pogačnik, P. Keršmanc,
J. Žmitek)
▪ Nacionalni program za krepitev in varovanje zdravja: Pametno s soncem za zdravo in mladostno
kožo (financer RS Ministrstvo za zdravje) (207-2019) (K. Žmitek vodja, T. Pogačnik, P. Keršmanc, J.
Žmitek, M. Ložar, V. Hudovernik, U. Dimnik, M. Rogl Butina)
▪ Nacionalni program za krepitev in varovanje zdravja: Pametno s soncem za zdravo in mladostno
kožo (financer RS Ministrstvo za zdravje) (2020-2022) (K. Žmitek vodja, T. Pogačnik, P. Keršmanc,
J. Žmitek, M. Ložar, V. Hudovernik, U. Dimnik, M. Rogl Butina))

Drugi projekti, v katerih sodelujejo člani naše programske skupine
FP7/CLYMBOL Health claims on foods (I. Pravst vodja DP1; K. Žmitek) Financer: EC (2012-2016)
•
•
•

FP7/REDICLAIM Reduction of disease risk claims on food and drinks; (I. Pravst vodja, K. Žmitek
namestnica vodje DP4) Financer: EC (2013-2017)
ARRS V3-1501 Symbols on foods as a tool to help consumers make healthy food choices (I. Pravst)
Sofinancer: RS MZ (2015-2017)
ARRS V3-1637 Safe use of hemp in food including food supplements (I. Pravst) Sofinancer: RS MZ
(2016-2017)

ARRS raziskovalni programi
P3-0395 Prehrana in javno zdravje, (I. Pravst vodja, K. Žmitek) (2015―2024)
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•
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Graf P3. Število objav v medijih po obdobjih.
Projekti, razstave in delavnice nacionalnega pomena s področja vizualne produkcije, katerih
organizator in producent je Oddelek za fotografijo VIST:
▪ Foto VIST 2019 (vseslovenski festival fotografije, serija dogodkov, razstave), Galerija
Photon, Layerjeva hiša Kranj, eMCe Velenje, 2019/2020
▪ Svaka čas - pregledna fotografska razstava ob ddekadi delovanja Oddelka za fotografijo,
Galerija Photon Ljubljana, 2019/2020
▪ Isto - fotografska razstava avtoportretov, Galerija eMCe Plac Velenje, 2019/2020
▪ Površina prehoda - fotografska razstava v okviru festivala Foto VIST 2019 in Svetlopisani
dnevi, Stolp Škrlovec Kranj, 2019
▪ [NE]VARNO SONCE - fotografska razstava v okviru projekta Pametno s soncem za zdravo in
mladostno kožo, Galerija Mi Ka Do, 2019
▪ FORD fotografski izziv - sodelovanje in nagradni natečaj skupaj z RTV Slo (Avtomobilnost),
2019
▪ TRILOGIJA - nagradni fotografski natečaj v sodelovanju s prestižnimi Medot Wines, 2019
▪ CIANOTIPIČNO - eksploracija in obujanje zgodovinskih fotografskih tehnik, fotografska
razstava, Galerija Mi Ka Do, 2019
▪ Razvoj in vzpostavitev knjižnice kreativnih materialov za namen spletnega komuniciranja
na področju kozmetike, študentski projekt ŠIPK, 2019
▪ Razvoj baze vizualnih materialov za namen celovitega komuniciranja in promocije
fotografije; študentski projekt PKP, 2019
▪ Po sledeh resničnega: Na poti med Iowo in Slovenijo; projekt z Veleposlaništvom ZDA in
Muzejem novejše zgodovine Slovenije, 2019
▪ Cheritage - Visual Library of Cultural Heritage; EU projekt z 8 mednarodnimi partnerji, 2018
▪ V raznolikosti odprti - pregledna razstava najboljših diplomantk in diplomantov VIST,
Layerjeva hiša Kranj, 2017
▪ Fotoknjiga osebno (pregledna razstava foto knjig Ateljeja Simona Changa), Layerjeva hiša
Kranj, 2017
▪ Foto VIST 2017 (celodnevna serija dogodkov, razstava, sejem fotoknjig in performans), Kino
Šiška, Galerija Photon
▪ ISO0, Tehnike in postopki 2016: obsežna fotografska razstava uveljavljenih avtorjev (25),
Argentinski park, Zaklonišče. V sodelovanju s festivalom Fotonični trenutki 2016
▪ Založnik strokovnih publikacij Studijska reklamna fotografija in Mehovka (Dragan Arrigler,
2016); predstavitev v Galeriji Fotografija, 2016
▪ Kino na Slovenskem, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 2016
▪ Stanovanjska arhitektura v 20. stoletju, Galerija Dessa, 25. 1. 2016, kustosinja: Anja
Planišček, Fakulteta za arhitekturo
▪ En sam velik, svetel, uporaben prostor: Brezkoridorne šole Emila Navinška, Galerija Dessa,
7. 12. 2015 - 21. 1. 2016, kustos: Mitja Zorc, Fakulteta za arhitekturo
▪ Foto VIST 2015 (celodnevna serija dogodkov: 5 delavnic, 6 predavanj, razstava, sejem
fotoknjig in performans), Kino Šiška, Ljubljana, 15. 4. 2015
▪ Redno izvajanje delavnic „Ulične fotografije“ z mladimi
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Za dvig strokovnosti področja in njegove prepoznavnosti si prizadevamo tudi s pomočjo diseminacije
naših ugotovitev, rezultatov projektov itd. V ta namen intenzivno sodelujemo z mediji, razvijamo in
krepimo vidnost na družbenih omrežjih it. To se odraža v zelo velikem številu medijskih objav z
omembo VIST – v zadnjem obdobju jih je glede na podatke Klipinga bilo kar 374, kar predstavlja 1200%
povečanje v primerjavi s preteklim obdobjem (Graf S3.3.), če bi upoštevali še medije, ki niso zajeti v
Klipingu, pa jih bi bilo še bistveno več.
Oddelek za fotografijo od leta 2016 aktivno deluje tudi na področju objavljanja poljudno-strokovnih
člankov na mnogoterih področjih fotografije. Pri tem najbolj intenzivno sodelujemo z revijo Digitalna
kamera (naklada: 3000 izvodov). Na leto izide 6 obsežnih številk, tako da smo do konca leta 2019
prispevali 24 poljudno-strokovnih člankov. Pisci so različni predavatelji in strokovnjaki iz različnih
področij fotografije, kakor tudi nekateri študenti in alumni. Podobno sodelovanje ima z revijo
Dermanova vzpostavljen Oddelek za kozmetiko.
Objave obeh oddelkov v zadnjih letih dosegajo nekaj milijonov, kar bistveno pripomore k dvigu
prepoznavnosti področij delovanja, dvigu strokovnosti informacij, ki dosegajo javnost, ter dvigu
vizualne kulture.
Viri:
▪

▪
▪
▪

SICRIS Visoke šole za storitve
https://www.sicris.si/public/jqm/org.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=500&c
ode1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=katja%20%C5%BE
mitek&id=6509&slng=&order_by=).
Samoevalvacijska poročila
Lastne evidence
Kliping

Spletne strani VIST:
▪
▪
▪

https://vist.si/projekti-in-raziskave/kozmetika
https://vist.si/projekti-in-raziskave/fotografija
https://vist.si/reference/kozmetika
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PRILOGA 2: Znanstveni, strokovni raziskovalni oz. umetniški dosežki učiteljev in znanstvenih
delavcev

Naši znanstveni, strokovni, raziskovalni oz. umetniški dosežki so delno opisani že v 3. standardu.
Dodatno k že navedenemu:

V zadnjem petletnem obdobju smo okrepili raziskovalno, znanstveno, strokovno in umetniško delo. V
te namene smo se intenzivno povezovali z drugimi domačimi in tujimi organizacijami ter podjetji s
področja. Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju in izvajanju tako znanstveno-raziskovalnih kot
aplikativnih, strokovnih in kuratorskih projektov. Naša aktivnost se odraža tudi v dokaj visokem številu
objav članov naše raziskovalne skupine v zadnjem petletnem obdobju (vir: SICRIS), kot je razvidno iz
tabele S8.1.

Tabela P3. Število znanstveno-strokovnih del v zadnjem petletnem obdobju
Znanstveno-strokovno delo

2015-20 (n)

Izvirni znanstveni članek

41

Pregledni znanstveni, strokovni članek

6

Objavljeni znanstveni/strokovni prispevek na konferenci, vabljeno predavanje

12

Objavljeni povzetek znanstvenega/strokovnega prispevka na konferenci
Samostojni znanstveni/strokovni sestavek ali poglavje v monografski
publikaciji, monografije

26

Visokošolski učbenik z recenzijo

3

Patent

3

Recenzije (članki, monografije)

75

Uredništva znanstvenih revij
Strokovne in znanstvene objave s področja vizualnih umetnosti

5
31

10

Tudi bibliografski kazalci uspešnosti kažejo dobre rezultate, kot je razvidno iz tabele S8.2. Iz Grafa S8.1.
je razvidna postopna rast števila doseženih točk po kategorizaciji ARRS objav v zadnjem petletnem
obdobju. V l. 2020 (zajeto obdobje do oktobra) je bilo doseženo število točk kar 181% v primerjavi z
številom točk doseženih v l.2015, kar kaže tudi na relativno dober dvig kvalitete znanstvenega in
strokovnega dela. Prav tako je dvig kvalitete viden iz rasti del v kategorijah A'' – izjemni dosežki in A' –
zelo kvalitetni dosežki in A1/2 pomembni dosežki.

Tabela P4. Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS
Upoš. točke

A''

A'

A1/2

CI10

CImax

h10

A1

A3

89

1720,72

84,30

768,46

1140,17 1260

154

21

5,77

14,6

* Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 06.09.2020; A3 za obdobje 2013-2017.
Vir: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Z20200911151617-2885.html (11.9.2020)

Graf P4. Točke po kategorizaciji po metodologiji ARRS po letih za zadnje petletno obdobje
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Kvaliteto oz. aktualnost in odmevnost našega znanstveno-strokovnega dela odraža tudi dobra
citiranost del raziskovalcev naše raziskovalne skupine (VIST Zdravo življenje), saj so naša dela v zadnjem
obdobju prejela 1287 čistih citatov glede na podatke v citatnem indeksu WOS in 1466 glede na podatke
citatnega indeksa SCOPUS (Tabela S8.3.) Kot je razvidno iz grafa S8.2. je citiranost po letih konstantno
naraščala.

Tabela P5. Citiranost bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi citatnih baz
Baza

Povezani zapisi

Citati

Čisti citati

Povprečje čistih citatov

WoS

91

1538

1287

14,14

Scopus

104

1697

1466

14,1

Prav tako pa se odmevnost in aktualnost naših del v znanosti odraža v visokem h-indeksu (indeks, ki
meri tako produktivnost kot vpliv glede na citiranost), ki se nam prav tako konstantno povečuje. Tako
je h-indeks v letu 2020 (do oktobra) dosegel vrednost 21, kar predstavlja 140% h-indeksa doseženega
v l. 2015 (Graf S8.3.) Odmevnost naših del v družbenem okolju odraža tudi veliko število medijskih
objav (glejte 3.standard), v katerih poročamo o našem delu, rezultatih naših raziskav in projektov itd.
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Graf P5. Citiranost bibliografskih zapisov – CI10 število čistih citatov znanstvenih del po letih

Graf P6. h-indeks po letih
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