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UVOD
Samoevalvacijsko poročilo (SEP) je bilo pripravljeno na osnovi načrta samoevalvacije, ki ga je
pripravila Komisija za kakovost in sprejel senat 26. 9. 2019 ter kvantitativnih in kvalitativnih
analiz podatkov, pridobljenih iz evidenc, plana za š. l. 2018/19 in poročila o delu in rezultatih v
š. l. 2018/19, ugotovitvami komisij senata, poročil nosilcev predmetov, z anketami, pogovori,
sestanki idr. z vsemi tipi deležnikov ipd.
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.

1.

VISOKA ŠOLA ZA STORITVE

1.1.

MEJNIKI

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 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
e-naslovov 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.

1.2.

POSLANSTVO,

VIZIJA,

STRATEŠKI

CILJI,

GLAVNI

REZULTATI

IN

USKLAJENOST S POSLANSTVOM, VIZIJO IN STRATEGIJO
1.2.1. POSLANSTVO IN VIZIJA
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 širšem prostoru. Z usmerjenostjo v kakovost
VIST redefinira in uveljavlja strokovne standarde.

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 obstajajo.
Na teh področjih želi biti osrednja izobraževalna, raziskovalna in strokovna ustanova v Sloveniji ter pomemben dejavnik tudi v širšem okolju.

1.2.2. STRATEŠKI CILJI
•

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.

•

Zavzema se za dvig poslovne kulture.

•

Zavzema se za dvig vizualne kulture.

1.2.3. GLAVNI REZULTATI V Š.L. 2018/19 IN SKLADNOST S POSLANSTVOM, VIZIJO
IN STRATEŠKIMI CILJI

Glavni rezultati in relacija do poslanstva, vizije in strateških ciljev so predstavljeni v so bili:
-

Posodobitev predmetnikov in vseh učnih načrtov ter oddaja v eNAKVIS ter dopolnitev izvedbe nekaterih predmetov.

-

Pridobitev akreditacije prostorov Oddelka za fotografijo na Litostrojski c. 44a.

-

Lansiranje nove spletne učilnice z začetkom š.l. 2018/19.

-

Dokončanje in lansiranje nove spletne strani v januarju 2019.

-

Dopolnitve sistema varstva osebnih podatkov po GDPR ter drugih internih predpisov.

-

Kadrovska dopolnitev obeh oddelkov.

-

Dopolnitev strategije informiranja javnosti ter promocije in izvedba promocijskih aktivnosti
predvsem preko spleta/družbenih omrežij.

-

Zadovoljiv vpis novih študentov v oba dodiplomska študijska programa.

-

Čista prehodnost v 1. v 2. letnik: Kozmetika 1. st. (ca 80 %), Fotografija 63 % (pod ciljem
vsaj 80 %, a bolje kot preteklo leto).

-

7. podelitev diplom.

-

Izdaja učbenika Hranila za program kozmetika 2. st. (v elektronski obliki).

-

Pridobitev in izvedba največjega števila projektov in programov doslej, v katerih večino so
vključeni študenti, in sicer:
o

VIST (skupni projekti Kozmetika in Fotografija):
▪

Pridobljena in realizirana 2 študentska projekt PKP

▪

Pridobljena in realizirana 2 študentska projekta ŠIPK

▪

Fotografski natečaj in razstava (NE)VARNO SDONCE (v okviru programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo)

o

Kozmetika:
▪

Pridobljen novi 3-letni projekt ARRS (Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z
vitaminom D pri odraslih prebivalcih)

▪

Izvajanje strateškega projekt RS Food4Future (Strategija pametne specializacije
RS; sodelujočih 17 gospodarskih partnerjev in raziskovalnih ustanov)

▪

program Prehrana in javno zdravje – realiziran in zaključen, pridobljeno podaljšanje z 5 let (partnerji Inštitut za nutrcionistiko, NIJZ, BF UL in UKC Lj.);

▪

Program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo (sofinancira Ministrstvo za zdravje, partner NIJZ; pridobljen še za 3 leta, 2020-2022);

o

Fotografija:
▪

Pridobitev in izvajanje EU Erasmus+ projekta Cheritage (7 EU partnerjev, 2 leti)

▪

razstava V raznolikosti odprti (Layerjeva hiša, Kranj)

▪

projekt ambasade ZDA – razstava Hanna Hardta v Muzeju novejše zgodovine

▪

razstava Cianotipično (galerija MiKaDo)

▪

natečaj Ford – Avtomobilnost RTV Slo in Summit avto

▪

projekt Trilogija z vinarsko hišo Medot Wines

▪

pridobljeno sofinanciranje MOL za Foto VIST 2019;

-

Nadaljevanje sodelovanja Kozmetike v okviru izmenjav Erasmus z London College of
Fashion in Klaipeda State University (Litva); vzpostavitev sodelovanja z International College of Cosmetology in izmenjave osebja (Riga, Latvija).

-

Realizacija 9. Kongresa kozmetike in velnesa (namesto dosedanjih festivalov) s preko
400 udeleženci.

-

Priprava izvedbe večdogodkovnega projekta Foto VIST 2019 (izvedba jeseni 2019).

-

Dobra medijska pojavnost – skupni domet prispevkov preko 6 mio.

-

Aktivnosti za urejanje področja kozmetike v RS, posebej področja pedikure v sodelovanju/komunikaciji z MZ, RSK-ji, Zdravstvenim inšpektoratom, UKC Lj; vodenje Delovne skupine za pedikuro v sodelovanju z MZ (predlog klasifikacije pedikure oddan na MZ; razpis
za seznam izvajalcev; začetek priprave pregleda potrebnih kompetenc za izvajanje pedikure ipd.).

-

Aktivno sodelovanje v Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov in preko tega sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja visokega šolstva in RR dejavnosti.

-

Sodelovanje pri prenovi poklicnih standardov in katalogov znanja za programe s področja
kozmetike na CPI RS (srednješolski program kozmetični tehnik, Višješolski program Kozmetika, NPK Pediker/pedikerka, NPK Maniker/manikerka, NPK Vizažist/vizažistka), nadaljevanje oz. dokončanje v š.l. 2019/20.

-

Strokovna podpora in pomoč pri izvajanju kozmetičnih izobraževalnih programov na Zavodu AI – Akademiji za kozmetična izobraževanja; uvedba programa NPK Aromaterapevt.

-

Ohranjanje partnerstev in pridobivanje novih partnerjev in sponzorjev.

1.2.4. OCENA STANJA IN USMERITVE
Poslanstvo, vizija in strateški cilji predstavljajo dobro osnovo in usmeritve za načrtovanje in
izvajanje aktivnosti, ki so bile tudi v š.l. 2018/19 usmerjenje v izpolnjevanje le-teh in skladne z
njimi. 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 razvoja znanstveno-raziskovalne in umetniško-producentske dejavnosti in vključevanje študentov in diplomantov v te aktivnosti.
Tako VIST 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 nedvomno je 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 razvojno-raziskovalnega, umetniško-ustvarjalnega in storitvenega dela za različne naročnike ter ustreznimi
organizacijskimi in vodstvenimi prijemi. Delo za naročnike, še zlasti storitveni vidik za strokovno reševanje visoko zahtevnih problematik predstavlja priložnost, ki jo je smiselno
v bodoče sistematično bolj izkoristiti.
Čeprav malo število študijskih programov in po številu študentov relativna majhnost VIST predstavlja za študente veliko prednost, saj omogoča individualen pristop, pa razvoj novih študijskih programov in/ali smeri ter krajših visokokakovstnih izobraževanj predstavlja neizkoriščeno priložnost, ki jo je nujno treba nasloviti že v naslednjem kratkoročnem obdobju, saj lahko pripomore k stabilnemu nadaljnjemu razvoju VIST.
Oddelek za fotografijo je z l. 2018 pridobil prvi EU projekt s še 7 tujimi partnerji, vzpostavitev
sodelovanj s tujimi visokošolskimi partnerji pa ostaja naloga za naslednje kratkoročno
obdobje. Po drugi strani pa je Oddelek za kozmetiko zelo uspešen pri pridobivanju in izvajanju
razvojnih in raziskovalnih projektov in programov iz javnih razpisov v Sloveniji ter za gospodarske partnerje tako iz Slovenije kot iz tujine, ima pa tudi vzpostavljeno sodelovanje s tremi
tujimi visokošolskimi ustanovami, a v zadnjih letih ni poskušal sodelovati na mednarodnih razpisih za evropska sredstva. Sodelovanje pri pridobivanju sredstev na mednarodnih razpisih je lahko izziv za prihodnost (in morda tudi internacionalizacija krajših izobraževanj),
čeprav za to zaenkrat nima prostih kapacitet.
V š. l. 2019/20 je potrebno:
-

vložiti vlogo za podaljšanje akreditacije zavoda;

-

pripraviti strateški načrt za obdobje 2020/21-2025/26.

1.3. ORGANIZIRANOST
Notranja organiziranost je opredeljena z Aktom o ustanovitvi in 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.
1.3.1. Organi VIST
Organi VIST v š.l. 2018/19 so bili:
- Upravni odbor
- Direktorica
- Dekan
- Prodekanica za študijske in raziskovalne zadeve
- Tajnik
- Predstojnica Oddelka za fotografijo
- Pomočnik predstojnice Oddelka za fotografijo
- Akademski zbor
- 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
- Študentski svet
1.3.2. Pregled dela organov VIST in vključenost študentov
V študijskem letu 2018/19 se je Senat VIST sestal 3 sejah, Akademski zbor VIST na 1 seji in
Akademski zbor Oddelka za fotografijo na 2 sejah, Upravni odbor na 4 sejah.

Delo stalnih komisij Senata VIST
•

Komisija za študentske in študijske zadeve se je v študijskem letu 2018/19 sestala na
13 sejah ter obravnavala vprašanja, ki so se nanašala na vpis študentov ter vloge
študentov v zvezi z priznavanjem izpitov ter obravnavala aktualno problematiko s
področja študijskih in študentskih zadev. V študijskem letu 2018/19 je bilo
obravnavanih 40 vlog za odobritev teme in dispozicije diplomske naloge, 14 vlog za
podaljšanje teme in spremembe mentorja, 53 vlog za izjemen vpis v višji letnik, 31 vlog
za odobritev praktičnega izobraževanja, 24 vlog za priznavanje predmeta in 95 vlog za
oprostitev izostanka od vaj in drugo 29 vlog (Preglednica 1).

Preglednica 1: Analiza vlog Študijski komisiji v š. l. 2018/2019.
Vrsta vloge

št.

delež (%)

Prošnja za odobritev teme in dispozicije diplomske naloge

40

13,99

Prošnja za podaljšanje teme, spremembe mentorja

14

4,89

Prošnja za izjemni vpis v višji letnik

53

18,53

Prošnja za odobritev praktičnega izobraževanja

31

10,84

Prošnja za priznavanje predmeta

24

8,39

Prošnja za zamenjavo predmeta

0

0

Prošnja za oprostitev izostanka od vaj

95

33,22

Drugo

29

10,14

Skupaj

286

•

Komisija za izvolitve v nazive se je v študijskem letu 2018/19 sestala na 4 sejah in
obravnavala vloge za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter obravnavala druga vprašanja v zvezi z postopki izvolitev v nazive ter predlagala Senatu
izvolitve v nazive.

•

Komisija za kakovost se je v študijskem letu 2018/19 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. 2017/18.

•

Etična komisija se je sestala na 7 sejah in obravnavala vse prošnje za odobritev
raziskav na ljudeh v okviru diplom, magistrskih nalog ter internih in projektov za
naročnike.

•

Komisija za podiplomski študij se je v študijskem letu 2018/19 sestala na 6 sejah in
obravnavala 15 vlog.

•

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

1.3.3. 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.

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 in Komisijo za kakovost (KK). Slednji je bilo v zadnjem obdobju posvečene precej pozornosti v smi-

slu povečanja vloge pri upravljanju kakovosti. V ta namen je bilo izvedenih npr. nekaj kadrovskih sprememb v sestavi, KK pa je posodobila Poslovnik kakovosti z namenom večje reguliranosti postopkov upravljanja kakovosti.
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. Nedvomno je pomemben vzrok za to potreba po zagotavljanju sredstev za
študij – šolnino z lastnim delom, deloma pa tudi pogosti stiki vodstva in drugega osebja VIST
s študenti neposredno in številne možnosti izražanja stališč, mnenj in predlogov ter reševanja
njihovih osebnih težav v zvezi s študijem.
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 rezultira v učinkovitejšem in uspešnejšem delu ter rezultatih (npr. kar 4 skupni študentski projekti obeh oddelkov, skupna izvedba natečaja in razstave, navzkrižno sodelovanje študentov v aktivnostih oddelkov idr.).
Po š.l. 2016/17, ko je iz zdravstvenih razlogov prenehala z delom takratna predstojnica Oddelka za fotografijo, smo iskali optimalne rešitve za ustrezno vodenje oddelka, ki pa so se
izkazale za kratkoročne. Zato je bila sprejeta dopolnitev strukture vodenja tako, da se s

1.10.2019 uvede funkcija in imenuje programsko vodjo Oddelka za fotografijo ter imenuje
vodjo oddelka ter Oddelka za fotografijo.

Preglednica 2: Ugotovljene pomanjkljivosti, usmeritve, naloge in cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti
Nezadostna aktivnost
Študentskega sveta
(ŠS)
Vsakoletna menjava
članov ŠS

Usmeritve/naloge/cilji

Opombe

Sprejeti ukrepe za intenziviranje delovanja Študentskega sveta

Usmerjanje študentov pri volitvah članov ŠS za ponovno kandidiranje/izvolitev
Fluktuacija v vodstvu Pozorno spremljanje učinkovitosti in
Oddelka za fotografijo uspešnosti novega vodstva glede ure– nestabilno vodenje
sničevanja poslanstva, vizije, strateških
in operativnih ciljev

Vodja oddelka in programska vodja oddelka
sta imenovana s 1. 10.
2019

2. KADRI
2.1.

VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI

Glede visokošolskih učiteljev in sodelavcev sledimo naslednjim usmeritvam:
-

naj bodo iz prakse oz. aktivni v praksi

-

ustvarjati potrebno jedro zaposlenih, ki jih dopolnjujejo stalni zunanji sodelavci v
optimalnem razmerju

-

povečevati število habilitiranih visokošolskih učiteljev in skrbeti za pomlajevanje ekip

-

za specifične vsebine delo stalnih ekip dopolnjevati z gosti

-

skrbeti za njihovo strokovno in pedagoško-andragoško usposobljenost ter poznavanje
relevantnih javnih in internih predpisov in principov dela

Stanje je sledeče:
V študijskem letu 2018/19 je bilo redno, za nedoločen zaposlenih 5, za določen čas pa 1
visokošolska učiteljica

v skupnem obsegu 5,1 FTE. Slednja je habilitirana za področje

kozmetike, s čimer smo okrepili bazo za nadaljnji razvoj področja. Sicer akademski zbor šteje
43 visokošolskih učiteljev, poleg njih pa v izvajanju programov sodelujejo dodatno še gostujoči
specialisti za posamezne tematike, s čimer zagotavljamo kar najbolj kompetentno izvedbo
predmetov. V delo vključujemo mlade – študente in diplomante, s čimer pridobivajo dodatna
znanja, za VIST pa je to pomembno s stališča razvoja kadrov za naše potrebe.
Večina pedagoških delavcev je primarno aktivna na svojem strokovnem/raziskovalnem/

umetniškem področju in pedagoško delo predstavlja manjši delež obremenitev. Delovna
obremenitev ni posebej določena v aktih VIST, upoštevamo zakonska določila.

Akademski zbor smo ustrezno dopolnjevali z novimi habilitiranimi strokovnjaki.

2.2.

PODPORNE (STROKOVNE) SLUŽBE

Podporne oz. strokovne službe podpirajo delovanje VIST. Jedro predstavlja tajništvo in referat
za študentske zadeve (3 redno zaposlene nepedagoške delavke z visokošolsko izobrazbo, od
tega 1 primarno za potrebe Oddelka za fotografijo in 2 primarno za potrebe vodstva VIST in
Oddelka za kozmetiko; 1 je z izpitom iz UP; dodatno dela tajnika opravlja zunanji sodelavec).
Za računovodske zadeve, kadrovsko-pravne zadeve, varstvo pri delu in požarno varnost, računalniško podporo, vzdrževanje spretne učilnice in spletne strani, promocijo, hišniška in čistilska
dela skrbijo zunanji pogodbeni servisi.
Za potrebe tehnične podpore na Oddelku za fotografijo je od l. 2017 pogodbeno angažiran naš
absolvent fotografije; s tem smo tehnično podporo bistveno izboljšali in tako olajšali delo študentov fotografije.
2.3. RAZVOJ VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV TER STROKOVNIH
SLUŽB
Izobraževanja oz. usposabljanja so potekala v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na podlagi letnega načrta, pripravljenega glede na potrebe ter izraženih interesov v
okviru formaliziranih ali neformaliziranih uskladitvenih/letnih razgovorov z zaposlenimi, ki jih
periodično opravljamo z vidika razvoja kadrov in njihovih karier in razvoja delovnega okolja ter
VIST kot celote.
Izobraževanja oz. usposabljanja potekajo z organiziranimi predstavitvami, seminarji in delavnicami v okviru VIST, udeležbo na različnih znanstvenih in strokovnih srečanjih, seminarjih,
tečajih in strokovnih srečanjih, izmenjavami v okviru Erasmus+, predstavitvami v izvedbi dobaviteljev in sponzorjev, pisnimi informacijami, na delovnem mestu (on the job), v okviru sej
organov, kolegijev, delovnih skupin ipd.
Tako smo v š.l. za zaposlene in zunanje sodelavce izvedli usposabljanja iz naslednjih tematik:
-

Delo z novo spletno učilnico

-

Dopolnitve dokumentov v zvezi z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR); za
nove sodelavce seznanitev z uredbo, internimi dokumenti in pravili

-

Postopki v zvezi z študenti s posebnimi potrebami

-

Postopki v zvezi z varstvom pri delu in požarno varnostjo

-

Novi interni predpisi in navodila ter spremembe

-

Študijski koledar in usmeritve za izvajanje pedagoških procesov, dela s študenti, principi
ocenjevanja.

Nekateri od zaposlenih in zunanjih sodelavcev so se udeležili še naslednjih izobraževanj in
usposabljanj:
-

Delo s programom za obveščanje in generiranje seznamov Mailer Lite

-

Workshop urejanje nove spletne strani

-

Predstavitev eVŠ novosti za samostojne visokošolske zavode za študijsko leto 2020/21
(MIZŠ)

-

Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in
posodobitev eVŠ (MIZŠ)

-

Izvajanje projektov PKP in ŠIPK (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
RS)

-

Tečaj prve pomoči (tečaj z izpitom)

-

Varstvo pri delu (z izpitom)

-

Gašenje začetnih požarov

-

9. Kongres kozmetike in velnesa (Ljubljana)

-

Predstavitve dobaviteljev/sponzorjev: izdelki, aparature (Fuji – foto oprema; Afrodita,
Neovita, dr. Grandel, Genosys – kozmetični izdelki; MedAdria – kozmetične aparature)

-

Posvet NAKVIS o kakovosti v visokem šolstvu.

Vsem smo dali možnost prijave za izmenjave v okviru Erasmus+ in realizirali 1 mobilnost za
usposabljanje in 1 mobilnost za poučevanje. Mobilnost je med drugim rezultirala v sodelovanje
dekana in sodelavk pri pripravi Peer review za Int. College of Cosmetology iz Rige (Latvija),
kar je omogočilo dodatni podrobni vpogled v menedžment šole, izvajanje pedagoških procesov
ter nekatere dobre prakse (npr. uvedba študija na daljavo).
Po 1 zaposlen pedagoški delavec in 1 pedagoška delavka sta se aktivno, z referati, udeležila
znanstvenega kongresa Nutrients 2019 – Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease (Barcelona, Španija).

Zunanji sodelavki za področje pedikure smo omogočili udeležbo na Svetovnem simpoziju iz
diabetične noge (Nizozemska).
Vse smo obveščali o izobraževanjih v okviru projekta UL-INOVUP, ki smo se mu pridružili;
tako so se v š.l. 2018/19 naši strokovni in pedagoški delavci udeležili izobraževanj iz tem:
-

različnost študentov v visokošolskem prostoru,

-

značilnosti in potrebe študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju.

Za nove sodelavce smo izvedli seznanitev z relevantnimi predpisi, organizacijo in delovanjem
VIST, navodili, principi dela, izvajanjem pedagoških in drugih relevantnih procesov ter ocenjevanja.
Ena strokovna sodelavka (vodja tajništva in referata za študentske zadeve) je vpisana v magistrski študij iz managementa, ena v program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe.
Pomembni del izobraževanja in usposabljanja predstavljajo tudi priprave na izvajanje pedagoških procesov, raziskav ipd. – študij literature, strokovnih gradiv o izdelkih in napravah ipd.,
čemur je pri zaposlenih namenjenega relativno dosti časa.
Strokovno izobraževanje zunanjih sodelavcev je sicer, razen možnosti udeležbe na dogodkih
v organizaciji VIST (npr. Kongres kozmetike in velnesa, Foto VIST, posamezna interna izobraževanja na VIST ipd.), v domeni njih samih, saj večina zunanjih sodelavcev dela v praksi in se
intenzivno izobražujejo tako on-the-job kot z udeleževanjem različnih strokovnih srečanj, s čimer skrbijo za svojo profesionalno konkurenčnost, kar pa je tudi eden od kriterijev za izbiro oz.
angažiranje zunanjih sodelavcev.

2.4.

OCENA STANJA IN USMERITVE

Večina usmeritev za 2018/19 iz samoevalvacije za 2017/18 je realiziranih (Preglednica 3), izjema je manjše število dodatno habilitiranih učiteljev za program Fotografija in nerealizacija
izmenjav študentov zaradi nezainteresiranosti.

Preglednica 3: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19.
Ključne usmeritve za 2018/19

Realizacija

Opombe

Za vsako lokacijo zagotoviti najmanj 1 Realizirano (4 osebe)
osebo s tečajem prve pomoči
Izvesti mobilnosti v skladu s pogodbo za Realizirani 2 mobilnosti Študentje za izmeErasmus+

(teaching, training)

njavo niso bili zainteresirani

Dokončanje magistrskega študija (vodja

Predvidoma v 2020

referata) v 2018/19 ali 19/20
Dokončanje pedagoško-andragoške izo-

Predvidoma v 2020

brazbe (pedagoška delavka) do konca
2020
Vsaj 1 udeležba na znanstveno-strokov- Realizirano (3 osebe)
nem srečanju v tujini
Udeležba vsaj 2 oseb na izobraževanjih Realizirano (5 oseb)
INOVUP
Habilitiranje dodatnih pedagoških delav- Realizirano za kozmecev zlasti za program Fotografija, za Ko- tiko 1 docentka in 1 asizmetiko po potrebi in možnostih

stentka, za Fotografijo
delno (1)

Zaposlitev sodelavke za področje pedi- Zaposlitev s 1.2020
kure
Okrepitev strokovnih služb

Zaposlitev 0,6 delavke v
referatu/tajništvu z oktobrom 2019

Stanje na področju kadrov in njihov razvoj je skladen usmeritvami iz t.č. 2., in sicer:

-

Pretežni del visokošolskih učiteljev in sodelavcev sodeluje v obliki pogodbenega
delovnega razmerja, s čimer zagotavljamo med drugim tudi zelo učinkovit pretok znanja iz
prakse v pedagoško delo. Praktično vsi namreč prihajajo iz prakse, kar se izkazuje za
izredno pomembno, saj dajejo študentom ustrezna na teoriji osnovana praktična oz.
uporabna znanja ter ustrezno razvijajo njihovo ustvarjalnost, tudi z vključevanjem v njihove
projekte izven študijskih procesov (zlasti na področju fotografije). Poleg tega je pogodbeno
sodelovanje pomembno s stališča fleksibilnosti, ki omogoča optimalno kadrovsko zasedbo.

-

S sistematičnim vključevanjem mladih – študentk in študentov v delovne procese
(pedagoške, produkcijske, razvojno-raziskovalne, organizacijske, projektno delo idr.) ne le

da njim omogočamo pridobivanje dodatnih znanj in izkušenj, temveč skrbimo za razvoj
novih kadrov za naše potrebe. Tako smo:

o v Oddelku za kozmetiko razvili jedro mladih habilitiranih 2 visokošolskih učiteljic in
2 strokovnih delavk za kozmetične vsebine v rednem delovnem razmerju ob sicer
5 (polno ali delno) zaposlenih visokošolskih učiteljev in učiteljic;

o v Oddelku za fotografijo zaenkrat razvili stalne skrbnike in demonstratorje za studio,
temnico in računalniško učilnico ter demonstratorje za praktične predmete, in sicer
ob vodji oddelka (od 1.10.2020 dalje pa Programski vodji), habilitirani visokošolski
učiteljici; cilj je to jedro dopolniti z dodatnimi stalnimi zaposlitvami oz. drugačnim
pogodbenim razmerjem za polni delovni čas 1-2 strokovnjakov, prednostno
habilitiranih učiteljev, v 1-2 letih.
-

Visokošolski učitelji in sodelavci so, razen nekaj starejših izjem, raziskovalno, strokovno,
umetniško oz. ustvarjalno aktivni.

-

Nekatere učitelje in sodelavce iz starejše generacije bo v naslednjih 2-3 letih potrebno
postopoma nadomestiti z mlajšimi (npr. za kozmetologijo, farmakologijo, specifične
fotografske tehnike), na področju fotografije pa v 1-2 letih pridobiti dodatne vsaj 2-3
habilitirane visokošolske učitelje.

-

Strokovne službe so kadrovsko ustrezno ekipirane in ustrezno uravnotežene med internimi
(redno zaposlenimi) in zunanjimi izvajalci – servisi, tako da nudijo kompetentno in
učinkovito podporo delovanju VIST. Zaradi večjega števila projektov in sodelovanj se kaže
potreba po delni dodatni zaposlitvi v podpornih službah – tajništvu/referatu, kar bo
realizirano jeseni 2019.

-

Skrb za kadre je usmerjena v osebnostni, strokovni in karierni napredek, motiviranost,
učinkovitost in zadovoljstvu zaposlenih oz. sodelavcev. Temu je prilagojen sistem
izobraževanj in usposabljanj, ki je ustrezen, učinkovit; s temi aktivnostmi se sproti
odzivamo na potrebe in skrbimo za ustrezno strokovno usposobljenost ter poznavanje
relevantnih javnih in internih predpisov, ki jih tudi sproti dopolnjujemo.

Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 4.

Preglednica 4: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20.
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Potreba po dodatnih habilitiranih učiteljih v programu fotografija
Staranje učiteljev – predvideno/napovedano postopno deaktiviranje

Pridobiti 2-3 dodatne habilitirane učitelje za program Fotografija v 1-2 letih
Postopno nadomeščanje učiteljev in
sodelavcev starejših generacij v 2-3
letih
Poiskati stalnega tehničnega sodelavca za laboratorijsko delo/asistenta
za kozmetologijo

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

Usposobitev 1-2 delavk za strokovnjake NAKVIS (prijava na razpis za
strokovnjake)
Razviti sistem doslednega evidentiranja izobraževanj in usposabljanj
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)
Vodja
referata/tajništva
(magisterij iz managementa v
2020)
Višja predavateljica (pridobitev
PA izobrazbe v 2020/21)
Usposobitev 1 delavke za komisije za
preverjanje znanja v NPK

Opombe

Nova tehnična sodelavka začne oktobra 2019, interno
usposabljanje začeto
septembra
2019
3 prijave oktobra
2019

3. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
3.1.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

VIST od l. 2008 izvaja študijski program Kozmetika 1. st., od l. 2012 Kozmetika 2. st. ter od l.
2009 program Fotografija 1. st. vsi trije programi so nekoncesionirani, kar predstavlja izziv tako
za študente, ki večinoma ob študiju delajo ali študirajo ob delu, kot za vodstvo VIST.
Programa 1. stopnje izvajamo kot redni in izredni študij, s tem, da je delež izrednih študentov,
ki so prva leta prevladovali, upadel na ca 1/3, v programu 2. st. pa je bistveno večji interes za
izredni študij, čeprav ne zadovoljiv, zato ga izvajamo kot izredni študij. Pri izvajanju kolikor
mogoče upoštevamo želje in možnosti študentov, še zlasti izrednih oz. zaposlenih, npr. upoštevamo njihove možnosti in potrebe glede urnikov, razvrščanja v skupine ipd. V odvisnosti od
števila študentov v programu izvajamo del predmetov za redne in izredne študente skupaj, z
dodatnimi termini za redne študente, ki pa se jih lahko udeležujejo tudi izredni. Pri tem ohranjamo enaki obseg praktičnih vaj za oboje študente, saj jih po naši oceni ni mogoče nadomestiti

s samostojnim delom. Pri ločeno izvajanih predmetih omogočamo, da oboji študenti obiskujejo
oboja predavanja, kar stimuliramo zlasti za težje predmete. Po potrebi organiziramo študijske
krožke, razpisujemo dodatne termine skupinskih konzultacij, delno tudi individualne konzultacije ter termine za individualne vaje – priprave na izpite, izvajanje projektov v okviru študijskih
obveznosti in drugo samostojno delo v praktikumih, temnici, studiu in računalniški učilnici; v ta
namen imajo na voljo prostore, opremo in izdelke praktično kadarkoli, ko niso zasedeni za
izvajanje pouka.
Študijske programe vsebinsko dopolnjujemo v skladu z napredkom stroke, v izvedbo pa vključujemo inovativne pristope (npr. vaje iz anatomije v fitnesu, realni projekti).
Termine vaj, ki potekajo v manjših skupinah, še posebej prilagamo potrebam študentov, študentje lahko izbirajo skupine, v katerih vaje opravljajo, poleg tega lahko po vnaprejšnjem dogovoru iz utemeljenih razlogov termine tudi zamenjujejo.
Nasploh je odnos do študentov dokaj individualen, tako da kolikor mogoče upoštevamo specifične potrebe in zmožnosti. Vendar pa dosedanje izkušnje kažejo, da je tudi pri prilagajanju in
upoštevanju specifik potrebno postaviti jasne meje in zahteve, in s tem preprečiti neupravičeno
izkoriščanje navedenega.
Posebno pozornost posvečamo študentom s posebnimi potrebami, pa tudi ostalim, ki imajo
kakršnekoli resne težave. Redno spremljamo udeležbo na vajah, izpolnjevanje študijskih obveznosti in napredek študentov in v primeru opaženih težav ukrepamo – poskusimo ugotoviti
vzroke in poiskati načine za lažje premagovanje težav in izpolnjevanje študijskih obveznosti,
vendar ob nespremenjenih kriterijih glede znanja in veščin. Kljub temu je osip relativno (pre)velik.
Da bi študentje pridobili čim več znanja in veščin ter razvili svoje kompetence jih vključujemo
v raziskovalne, strokovne, umetniške, produkcijske in promocijske projekte, nekatere tudi kot
demonstratorje za pomoč pri izvajanju vaj in pri tehnični podpori.
Študijske programe izvajamo v slovenskem jeziku, vendar pa za tuje študente z območja BYU
organiziramo tečaj slovenskega jezika in nudimo dodatno pomoč v srbohrvaškem in angleškem jeziku, v slednjem tudi drugim tujim študentom.
Iz predmetov posameznega dodiplomskega študijskega programa so oblikovani delni študiji –
moduli, namenjeni izpopolnjevanju na posameznih področjih kozmetike oz. fotografije, vendar

je zanimanja za module zelo majhno, za module s področja fotografije le rahlo večje kot za
module s področja kozmetike.
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). Vsi študentje študentke kozmetike imajo v šolnino vključeno članarino v CTK,
po želji tudi v NUK, vsi študentke in študentje fotografije pa v NUK in po želji v CTK. Preko
oddaljenih dostopov lahko od doma dostopajo do nekaterih 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), na lokaciji šole ali knjižnice pa še do
drugih (npr. Web Of Science itd.)
CTK nam zagotavlja tudi 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 študentke kozmetike.
Poleg tega imajo na voljo manjše interne knjižnice posameznih oddelkov, pri izposoji jim svetuje strokovno osebje, operativno pa izposojo urejata referata.
Doslej smo 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.).

3.1.1. Študijski program Kozmetika 1. bolonjska stopnja
Naslov/ime študijskega programa: Kozmetika
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski – visokošolski strokovni študijski program 1. st.
Strokovni naslov: diplomiran kozmetik (VS)/diplomirana kozmetičarka (VS)
Trajanje študija: 3 leta (180 KT)
3.1.1.1. Študenti in diplomanti
Podatki o študentih tega študijskega programa so podani v naslednjih grafih in preglednicah.

Skupno število študentov v š.l. 2018/19 kozmetike 1. stopnje je 117. V prvi letnik se je vpisalo
50 študentk, v 2. letnik 33 študentk, v 3. letnik 21 študentk in v absolventa 13 študentk (Graf
1).
Graf 1: Skupno število vpisanih v študijskem letu 2018/19 v program Kozmetika 1. st.

Glede na prejšnje š.l. je število prvič vpisanih še večje od prvič vpisanih v prejšnjem š.l., kar
kaže, da smo trend upadanja števila prvič vpisanih uspeli z očitno ustreznimi ukrepi obrniti
navzgor (Graf 2) kljub (nelojalni) konkurenci višjih šol, tudi koncesioniranih, in kljub zmanjšanju
generacij srednješolcev. V Grafu 1 in 2 niso zajete 3 občanke, ki so se v tem š.l. vpisale za
opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v program Kozmetika 2.st., in sicer 2 študentki študija
Kozmetologija na Fakulteti za farmacijo UL ter diplomantka dentalne medicine, sicer tuja
državljanka.
Graf 2: Število študentov 1. letnika v programu Kozmetika, 1. st. glede na študijsko leto.
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ŠTUDIJSKO LETO

Po izzvenevanju števila potencialnih starejših študentk, ki so že dalj časa v kozmetiki in so
čakale na možnost študija – le-te so predstavljale glavnino prvih generacijah, se je delež
izrednih študentk zmanjševal in ustalil na ca 1/3-1/2 posamezne generacije, z izjemo v š.l.
2016/17 (Graf 2), vendar pa so to pretežno mlajše študentke, ki se vpišejo v izredni študij
zaradi zaposlenosti. V študijskem letu 18/19 je bilo najmanj ponavljalcev, glede na prejšnja
študijska leta (Graf 2).

Graf 3: Število študentov 2. letnika v programu Kozmetika, 1. stopnja glede na študijsko
leto.
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ŠTUDIJSKO LETO

Kot je razvidno iz Grafa 3 je število prvič vpisanih v 2. letnik bistveno večje, kot v preteklem š.
l., kar je predvsem posledica večjega vpisa v 1. letnik v š. l. 2017/18. Delež rednih študentk se
je nekoliko zmanjšal (s 64 % na 58 %) glede na delež v tej generaciji v 1. letniku, kar kaže na
nekoliko večjo zavzetost izrednih študentk. Število ponavljavk je ves čas majhno.

Graf 4: Število študentov 3. letnika v programu Kozmetika, 1. stopnja glede na študijsko
leto.
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ŠTUDIJSKO LETO

Podatki kažejo (Graf 4), da je vpis v 3. letnik nižji, kot v prejšnjem študijskem letu 17/18 in je
najnižji glede na ostala študijska leta, kar je posledica malega vpisa te generacije v 1. letnik in
osipa. Vpisanih je več rednih študentk, kot izrednih. V študijskem letu 18/19 nobena študentka
ne ponavlja.
Graf 5: Število študentov vpisani v absolventski staž v programu Kozmetika, 1. st. glede
na študijsko leto.
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ŠTUDIJSKO LETO

Podatki kažejo (Graf 5), da je število vpisanih v absolventa, enako kot v prejšnjem študijskem
letu 17/18 in je enak kot v letih 15/16 in 17/18. Zmanjšanje števila vpisanih v absolventski staž

glede na preteklost je predvsem posledica zakonodajnih omejitev. Vpisanih je več rednih
študentk, kot izrednih.
Graf 6: Število študentov vpisanih v modul v programu Kozmetika, 1. stopnja glede na
študijsko leto.
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ŠTUDIJSKO LETO

V š.l. 18/19 se v 1. letnik modula ni vpisala nobena študentka (Graf 6).

Graf 7: Struktura študentov v programu Kozmetika po državljanstvu v š.l. 2018/19 (v %).

V študijski program kozmetika je bilo vpisanih 88,68% domačih študentk. Iz Hrvaške je
prihajalo 6,10% študentk, Makedonije 0,87%, Kosova 2,61, Ukrajine 0,87% in Rusije 1,74 %
(Graf 7). Študentkam s tega področja nudimo brezplačni tečaj slovenskega jezika, sicer pa
tujim študentkam posvečamo posebno skrb in pomoč. Zanimanje tujih študentk se je izraziteje
pojavilo po izvedenih promocijskih aktivnostih v Hrvaški v š.l. 13/14, v nadaljevanju pa k temu
prispeva prepoznavnost VIST oz. študija v širšem prostoru tudi po zaslugi tujih diplomantk in
študentk.

Struktura glede na predhodno končano srednjo šolo (Preglednica 5, Graf 8) kaže, da so se
študentke iz gimnazije in srednje strokovne šole vpisovale v skoraj enakem odstotku in sicer
iz srednje strokovne šole (50,7 %) in gimnazije (49,3%). Na izredni študij so se študenti iz
gimnazije vpisovale v manjšem odstotku (45,65)% in srednje strokovne šole v večjem odstotku
in sicer 54,35%.
Preglednica 5: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v
%).
Redni študij
Izredni študij
Zaključena srednja šola
2018/2019
2018/2019
Gimnazija
49,3
45,65
Srednja strokovna šola
50,7
54,35
Skupaj
100
100
Graf 8: Struktura študentov Kozmetike 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v %).
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Na redni študij so bile v večjem odstotku vpisani študenti srednje strokovne šole (60%) in v
manjšem odstotku študenti gimnazije (40%). Na izredni študij so se študenti iz gimnazije
vpisovali v manjšem odstotku (46)% in srednje strokovne šole v večjem odstotku (54%). V
program so se tudi v š.l. 18/19 vpisovale izključno ženske (Preglednica 6, Graf 9).
Preglednica 6: Struktura študentov po spolu (v %) v program Kozmetika
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Graf 9: Struktura študentov po spolu (v %) v program Kozmetika 1.St.
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Uspešnost študentk programa Kozmetika 1. st.
Uspešnost študentk programa Kozmetika 1. st. je v grobem razvidna iz podatkov o prehodnosti
med letniki ter o diplomiranju. Kot kažejo podatki o prehodnosti in čisti prehodnosti (Grafa 11
in 12) le-ta iz generacije v generacijo nekoliko niha, kot se razlikujejo generacije med sabo, in
je večja iz 2. v 3. letnik (čista prehodnost v zadnjih 3 š.l. ca 80-90%) kot iz 1. v 2. letnik (ca 70
%).
Graf 10: Prehodnost čiste generacije v programu Kozmetika 1. stopnje.

Graf 11: Prehodnost v programu Kozmetika, 1. stopnje.

Večja prehodnost v 3. letnik je predvsem posledica osipa pri prehodu iz 1. v 2. letnik – selekcije
v 1. letniku, ko se izkazuje, da je za del študentk študij kljub vsem oblikam pomoči prezahteven,
posameznice pa prenehajo s študijem iz drugih razlogov, kot so selitev v tujino, zdravstveni
razlogi, ustvarjenje družine, drugačna pričakovanja glede študija ipd.
Pomembni razlog za osip v 1. letniku je nevajenost študentk sistematičnega učenja (opažamo,
da se jih je velik del vajen učiti po vprašanjih), prepoznega začetka učenja, podcenjevanja
zahtevnosti snovi, slabih delovnih navad, neupoštevanje rokov, neredno obiskovanje predavanj in konzultacij ipd. Ukrepi (individualna obravnava/spremljanje rezultatov posameznic,
zgodnje spodbujanje in pomoč pri učenju, organizacija študijskih krožkov ipd.), ki smo jih v
zvezi s tem uvedli v preteklih letih (zlasti po minimumu v prehodnosti v 13/14) kažejo rezultate,
ki pa bi jih bilo potrebno še izboljšati. Problem je sistemske narave – zaradi načina dela in
nizke stopnje zahtevnosti v srednjih šolah, deloma pa tudi struktura študentk. Na strukturo
študentk skušamo vplivati s podeljevanjem štipendij študentkam s prav dobrim in odličnim
uspehom v srednji šoli, vendar ta ukrep ne daje želenih učinkov. Zaostritve glede upoštevanja
rokov že v preteklih letih in udeležbe na vajah (dvig na 100 % obvezno prisotnost namesto
min. 80 %) v tem š.l. so bistveno povečale red glede udeležbe na vajah in izpolnjevanja obveznosti.
Ca 90 %-na prehodnost v 3. letnik je po naši oceni optimalna in v skladu s pričakovanji, saj del
študentk napreduje v 2. letnik, ne da bi imele opravljene vse obveznosti iz 1. letnika in nato ne
uspejo izpolniti vseh pogojev za napredovanje v 3. letnik, del pa je naravnega osipa.
Število diplomantk po š.l. ciklično raste in pada glede na številčnost generacij in dinamiko
izpolnjevanja pogojev (Graf 7), vendar je dejstvo, da je skupno diplomiralo ca le 45 % vseh, ki
so se do vključno š.l. 2015/16 prvič vpisali v 1. letnik, in 55 % vseh, ki so se prvič vpisali do
vključno š.l. 2017/18 v 3. letnik.
Graf 12: Število diplomantov/študijsko leto v programu Kozmetika 1. stopnja.
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3.1.1.1.1. Ocena in analiza stanja
Preglednica 7: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19.
Ključne
usmeritve
za Realizacija
Opombe
2018/19
Cilj vpisovati v 1. letnik 40-50 novih študentk/študentov

Realizirano: 49 v š.l.
18/19, 44 v š.l. 19/20

Cilj 20 diplom
Prehodnost iz 1. v 2. letnik cilj 80
%
Dosegati 10 % delež tujih študentk celokupno in prvič vpisanih
Zaostritev obvezne prisotnosti
na vajah na 100 % (z 20 % odstopanjem iz opravičljivih razlogov)

15
75 %, čista 72 %
Prvič vpisanih 9
(18,4 %), celokupno
11,3 %
Realizirano z začetkom š.l. 18/19

Rezultati so posledica najema zunanje
agencije za oglaševanje s š.l. 17/18, nove
spletne strani (lansirana januarja 19), nedvomno tudi večanja prepoznavnosti na
osnovi kakovosti, posledično večje medijske pojavnosti idr.
-12,2 odstotnih točk je prispeval osip tujih
študentk

Ukrep je bistveno izboljšal red na tem področju in rezultate dela na vajah.

S sprejetimi ukrepi v preteklosti smo trend padanja prvič vpisanih študentk v program Kozmetika 1. st. obrnili navzgor, tako da smo kljub (deloma nelojalni) konkurenci koncesioniranih in
nekoncesioniranih višjih šol s področja kozmetike in velnesa povečali vpis na 40-50 za š.l.
2018/19 in 2019/20. K temu je pripomogla nova strategija trženja v povezavi z zunanjih oglaševalskim servisom od vključno š.l. 17/18 ter povečevanje prepoznavnosti VIST, tega študija,
kakovosti izvajanja in njegovih prednosti pred konkurenco, ter renome naših diplomantk in absolventk, ki so že aktivne v praksi. Del tega povečanja gre tudi na račun nekoliko večjega
števila tujih študentk.
Relativno manj uspešni smo bili pri povečevanju čiste prehodnosti iz 1. v 2. letnik, saj cilja 80
% nismo dosegli kljub vsej pomoči študentkam, vendarle pa se s 70 % oz 72 % v zadnjih dveh
š.l. kaže trend povečevanja od 69 % v 16/17, še zlasti ob upoštevanju dejstva, da je k nedoseganju cilja kar -12,2 odstotnih točk prispeval osip tujih študentk, saj so napredovale le 3 od
9, pogoje jih je izpolnilo 5; analiza je pokazala, da so vzroki za osip zdravstveni (1), odločitev
za dokončanje študija, v katerega je bila vpisana vzporedno (1), težave z vizo (1), nezmožnost
izpolnjevanja obveznosti (2); 1 se je ponovno vpisala v 1. letnik.
Razlogi za osip nasploh so navedeni zgoraj. Glede na različne načine pomoči študentkam
ocenjujemo, da je dodatno izboljšanje prehodnosti mogoče predvsem s pridobivanjem študentk z boljšim predznanjem in delovnimi navadami, seveda pa je potrebno še naprej vlagati

vse napore, da pomagamo premostiti manko v predznanju, razvijati delovne navade in izpolnjevati študijske obveznosti, ne da bi pri tem zniževali kriterije. Posredno bo to vplivalo tudi na
prehodnost v 3. letnik, ki je sicer ca 90 %, kar je realno in zadovoljivo.
S številom diplom oz. deležem študentk, ki diplomirajo, ne moremo biti zadovoljni. Analize
kažejo, da je iz prvih dveh generacij doslej diplomiralo 52 % študentk, ki so bile vpisane v 3.
letnik, v 3 š.l. od vpisa v 3. letnik pa 37 %.

Iz generacije 13/14 (vpis v 1. l.) jih je od tistih, ki so bile vpisane v 3. letnik, v 3 letih od vpisa v
3. letnik diplomiralo le 34 %, iz generacije 14/15 pa le 29 %; iz naslednje generacije jih je v 2
letih diplomiralo le 20 %. Med vzroki za to prevladujejo zaposlitev že med študijem in druge
obveznosti, ustvarjanje družin, deloma selitve v tujino, del študentk pa še ni opravilo vseh izpitov (v veliki meri iz istih razlogov). Ker so že kot študentke višjih letnikov in absolventke dokaj
iskane na trgu delovne sile, nekako zgubijo pravi motiv za diplomiranje. K temu prispeva tudi
nereguliranost kozmetične dejavnosti, tako da ni zakonsko določene diferenciacije glede dovoljenih storitev v odvisnosti od stopnje izobrazbe, zato šteje predvsem znanje, po katerem pa
po odzivih delodajalcev in uporabnikih storitev sodeč naše študentke/diplomantke izstopajo.
Za pospeševanje diplomiranja in povečevanje deleža tistih, ki diplomirajo, smo že v preteklosti
sprejeli vrsto ukrepov, kot so: dopolnjevanje navodil in uporabniku prijaznih obrazcev v zvezi
s postopki za pripravo diplome, periodično izvajanje diplomskih krožkov/seminarjev, individualno svetovanje za izbiro tem in pripravo dispozicij, pomoč pri izvedbi praktičnega dela, progresivno lestvico cen zagovora diplome glede na število let od vpisa v 3. letnik, periodično
kontaktiranje in spodbujanje absolventk po telefonu in e-pošti… Ti ukrepi so do neke mere
spodbudili diplomiranje, vendar ne v zadostni meri.

3.1.1.1.2. Usmeritve
Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 8.
Preglednica 8: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20.
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Opombe

Nezadostna prehodnost iz 1.
v 2. letnik

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

Povezano z ukrepi
za izvajanje študija

Prepočasno
dokončevanje
študija - diplomiranja

Izključno študentke
Premalo izkoriščen potencial
za dotok študentk iz tujine
(zlasti HR in BIH)
Štipendiranje boljših maturantk ne prinaša želenih učinkov

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
Preveriti potencial in možnosti za pridobivanje
moških študentov
Cilj: povečevati število tujih študentk, zlasti iz
BYU
Ukrep: BYU (zlasti HR in BIH) postopoma
vključiti v promocijske aktivnosti
Ukinitev štipendij; štipendije nadomestiti s
plačanim delom študentk na šoli

3.1.1.2. Izvajanje študijskega programa Kozmetika 1. st. in analiza kakovosti
Študijski program izvajamo na treh dobro opremljenih lokacijah v Ljubljani, in sicer:
-

Tržaška 32 (predavalnice, laboratorija)

-

Gerbičeva 51a (referat za študentske zadeve, praktikumi, priročna knjižnica)

-

Litostrojska ul. 44a (računalniška učilnica, fotografski studio)

Izvajanje poteka v obliki predavanj, kabinetnih vaj, laboratorijskih in praktičnih kozmetičnih vaj,
seminarskih in projektnih nalog, skupinskih in individualnih konzultacij, praktičnega izobraževanja pri delodajalcih ipd. Glavnino 3. letnika predstavljajo izbirni predmeti, ki jih študentke
izberejo v obsegu najmanj 38 ECTS, s čimer se lahko usmerijo in poglobijo znanja v področja
kozmetike po njihovih lastnih preferencah. Za odločitev o izbirnih predmetih, ki jih izvajamo v
naslednjem študijskem letu, vsako leto izvedemo za študentke 2. letnika predstavitev izbirnih
predmetov, nato pa »predhodni vpis« izbirnih predmetov, pri čemer študentke navedejo po
prioriteti prvi in »rezervni« izbor predmetov in tako bistveno vplivajo na oblikovanje programa
3. letnika za svojo generacijo.
Del 3. letnika je Praktično izobraževanje ter priprava diplome. Pri enem od izbirnih predmetov
iz ličenja opravljajo tudi skupne projekte s študenti fotografije, kar pripomore k razvijanju sposobnosti ciljno usmerjenega dela v mešanih timih, prispeva pa tudi k razvoju profesionalnih
povezav.

Pri praktičnih »kozmetičnih vajah« delajo ena študentka na drugih, na vajah iz pedikure in
Kozmetične nege II pa večinoma na strankah – modelih s čim zahtevnejšimi kozmetičnimi
problemi. Za te namene je bilo v izvajanje vaj pri teh predmetih vključenih okoli 1000 prostovoljcev in prostovoljk – modelov. Tako študentke pridobivajo realne praktične izkušnje pod
vodstvom visoko usposobljenih mentoric, strokovnjakinj za posamezna področja, z uporabo
široke palete profesionalnih kozmetičnih izdelkov in naprav.
Predavanja, vaje, konzultacije in drugi skupinski termini potekajo po vnaprej določenem urniku,
ki je bil posredovan študentkam za oktober 2018 okoli 20.9.2019, nato pa v začetku oktobra
celoten urnik do konca februarja, za cel 2. semester pa v začetku februarja 2019. Pri razvrščanju študentk v skupine za vaje kolikor mogoče upoštevamo želje študentk.
Za vaje in raziskovalno delo je na voljo preko 60 kozmetičnih aparatur in preko 500 različnih
profesionalnih visoko kakovostnih kozmetičnih izdelkov preko 15 različnih proizvajalcev, ki jih
v veliki večini zagotavljajo različni našimi partnerji – sponzorji, ki tudi omogočajo nakup izdelkov študentkam s posebnimi popusti.
Za študentke, ki nimajo predhodne kozmetične izobrazbe izvajamo zelo dobro sprejeti 30-urni
uvajalni seminar iz osnov kozmetične nege kot pripravo na predmet Kozmetična nega I.
V tem š. l. smo izvedli ekskurzijo v podjetje Kozmetika Afrodita, ki so se je lahko udeležile
študentke vseh letnikov, ter več vodenih ogledov razstave Telo. S slednjim smo želeli študentkam dodatno približati vsebine in olajšati učenje oz. razumevanje anatomije, poleg tega, da
smo tudi letos izvedli v 17/18 uvedene vaje iz funkcionalne anatomije v fitnes centru.
Poleg predpisane in priporočene literature si študentke lahko pri delu na šoli ter študiju pomagajo z gradivi – power point prezentacijami (za praktično vsa predavanja), skriptami za nekatere vaje, različnimi obrazci (npr. informirani pristanki, anamnestični in diagnostični listi ter načrti obravnav, merilni listi ipd.), dostopnimi v elektronski obliki. Vse študentke imajo možnost
brezplačne včlanitve v CTK in NUK ter dostopati do strokovnih in znanstvenih spletnih baz, kot
navedeno v tč. 3.1.

Kakovost izvajanja programa, pridobljenih kompetenc in s tem ustreznost programa ter njegovega izvajanja merimo s študentskimi anketami, anketami mentorjev praktičnega izobraževanja, mnenji delodajalcev ter povpraševanju po naših diplomantkah in študentkah na trgu delovne sile.

V izvedbo vključujemo poleg redno zaposlenih na VIST tudi zunanje pedagoške delavce, iz
prakse ter goste. Izvedbo in kadrovsko zasedbo optimiziramo glede na rezultate anket, pobude, pripombe in opažanja za doseganje čim višje kakovosti programa, njegove izvedbe in
čim boljšo usposobljenost študentk oz. diplomantk. S tem š. l. smo npr. zamenjali nosilko predmeta Higiena s prehrano ter za pomoč pri izvedbi predmeta pridobili novo zunanjo sodelavko,
ki smo jo habilitirali v asistentko. V predmet smo zaradi ugotovljene potrebe uvedli tudi vajo iz
prve pomoči.
3.1.1.2.1. Analiza anketnih vprašalnikov za študente programa Kozmetika 1. st.
Graf 13: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 1. letnika glede
na študijsko leto za program Kozmetika 1. stopnja.

Graf 14: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 2. letnika glede
na študijsko leto za program Kozmetika 1. stopnja.

Graf 15: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 3. letnika glede
na študijsko leto za program Kozmetika 1. stopnja.

Kot je razvidno iz Grafov 13-15, so bile v primerjavi s prejšnjim š. l. 17/18 povprečne ocene
predmetov in predavateljev primerljive, relativno dobre, okrog 4 in več. V vseh letnikih se je
nekoliko znižala povprečna ocena predavateljev. V primerjavi z letom prej se je nekoliko znižala povprečna ocena predmeta v 1. in 3. letniku in nekoliko zvišala v 2. letniku. Najnižja povprečna ocena posameznega predmeta se je zvišala v vseh treh letnikih. Najnižja povprečna
ocena posameznega demonstratorja se je znižala v 1. letniku in nekoliko povišala v 2. in 3.
letniku. Najnižja povprečna ocena posameznega predavatelja se je nekoliko znižala v 3. letniku
in zvišala v 1. in 2. letniku. Ostale ocene so ostale primerljive z lanskoletnimi ocenami.
Graf 16: Ocene študentk Kozmetika 1. stopnja po letnikih v š. l. 2018/2019 »Na predavanja in vaje sem vedno prišla dobro pripravljena (predelal/a sem priporočena gradiva)«.

Rezultati na Grafu 16 kažejo, da študentke svojo pripravljenost ocenjujejo s povprečno oceno
3,9 v 1. letniku, 4,0 v 2. letniku in 3,0 v tretjem letniku.
3.1.1.2.2 Praktično izobraževanje
V š. l. 2018/19 je Praktično izobraževanje opravilo 21 študentk, delodajalci pa so jih ocenili s
povprečno oceno 9,7. Najnižja povprečna ocena posameznega atributa je bila 9,5 (praktična
usposobljenost), ki je tako kot ostale ocene visoka, je pa posledica potrebe po prilagajanju
konkretnim situacijam, opremi, izdelkom in postopkom pri posameznem delodajalcu. Delno je
nekoliko nižja, a še vedno zelo visoka ocena, posledica pričakovanj »izkušenih« delodajalk, ki
ocenjujejo praktično usposobljenost študentk skozi optiko svoie izkušenosti.
Zadovoljstvo študentk s prakso je razvidna iz njihovih poročil, vendar pa se kaže potreba po
bolj kvantitativnem pristopu merjenja zadovoljstva študentk s praktični izobraževanjem pri delodajalcih.
V programu dajemo iz zgoraj navedenih razlogov prednost praktičnim vajam na šoli pred pri
delodajalcih, kjer šele z našimi diplomantkami in magistrantkami zares nastaja baza kompetentnih mentoric (poleg npr. dermatologov, fizioterapevtov ipd.) oz. delodajalcev z ustreznimi
mentorji. Vendar smo s tem š.l. povečali število ur praktičnega izobraževanja, s čimer smo
povečali celokupno obremenjenost študentk v skladu z ECTS, saj so se izkazala odstopanja.
V predmet smo tudi vključi možnost nadomestitve 10 oz. 20 delovnih ur z udeležbo na 1 ali 2
kongresih kozmetike in velnesa, ki jih organiziramo vsako leto, s čimer želimo študentke navajati na dopolnjevanje znanj z udeležbo na kvalitetnih strokovnih dogodkih.

3.1.1.3 Zaposljivost in odzivi delodajalcev
Zaposljivost diplomantk in študentk je zelo dobra, prav tako odzivi na njihovo usposobljenost
oz. kakovost programa. K zaposljivosti pripomore tako širina programa (z možnostjo preko
izbirnih predmetov usmeritev na različna področja kozmetike in deloma velnesa oz. dodatnega
poglabljanja znanja na posameznih področjih), kot kakovost programa in izvedbe. Anket o tem
sicer ne izvajamo več, ker je bil odziv zelo skromen, rezultati pa zato nerelevantni, pač pa
spremljamo tako zaposljivost kot odzive delodajalcev preko:
-

potreb po naših diplomantkah in študentkah,

-

informacijah o zaposlenosti ob zagovorih diplom,

-

neposrednih razgovorov s študentkami in diplomantkami,

-

neposrednih pogovorov z delodajalci,

-

anketah in poročilih o Praktičnem izobraževanju.

O navedenem dobro priča dejstvo, da dokaj pogosto prejemamo prošnje različnih delodajalcev
za objavo potreb po diplomantkah in študentkah, o čemer študentke obveščamo z objavami
na spletni oglasni deski (SOD), diplomantke in absolventke brez statusa, ki ne dostopajo (več)
do SOD oz. ne prejemajo obvestil o objavah na SOD, pa obveščamo po e-pošti. Zlasti večji
delodajalci, ki že imajo izkušnje z našimi študentkami in diplomantkami, prednostno zaposlujejo le-te. Tako je npr. več estetsko-kirurških centov oz. klinik in kozmetičnih salonov, v katerih
je zaposlenih po 2-5 naših diplomantk oz. študentk 1. in 2. stopnje. O njihovem uveljavljanju
priča tudi podatek, da jih že zaposluje vsaj 20 dermatološko-estetsko-kirurških ambulant in
centrov, mnoge odpirajo in uspešno vodijo svoje kozmetične, pedikerske idr. salone oz. centre
ipd. Relativno velik delež se jih usmerja na področje ličenja in maskiranja, kjer konkurirajo
»navadnim« vizažistom s širino »kozmetičnega« znanja, ki jim ga daje študij. Čeprav študij ni
primarno usmerjen v kozmetologijo, pa se nekatere uveljavljajo tudi na tem področju. S svojim
znanjem so konkurenčne tudi v mednarodnem prostoru, še zlasti, a ne samo v državah, kjer
ni visokošolskega študija kozmetike.
Do neke mere se kaže potreba po vključitvi dodatnih preprostejših kozmetičnih opravil, kot so
podaljševanje trepalnic, izdelava umetnih nohtov, poslikava nohtov, različne dodatne variante
vihanja trepalnic in vrisovanja obrvi, vendar so po dosedanjih ocenah s praktičnega vidika to
enostavne storitve, ki se jih lahko študentke naučijo na kratkih tečajih, medtem ko jim študij
nudi dobre teoretične podlage, te veščine hitro usvojijo in jih izvajajo bolj kompetentno, kot bi
jih brez šolanja v predmetnem programu. Zato je prevladala ocena, da se je pomembneje
osredotočati na temeljna znanja in veščine, kot na račun le-teh povečevati delež preprostih
vsebin oz. veščin, ki jih študentke lahko pridobijo na druge načine. V zvezi s tem smo se s
partnerskim Zavodom AI – Akademijo za kozmetična izobraževanj dogovorili, da našim študentkam in diplomantkam nudijo popuste za udeležbo na njihovih kratkih izobraževanjih.

Glede kvantitativnega spremljanja zaposljivosti si precej obetamo od namenskega portala, ki
ga razvija Univerza v Ljubljani ob finančni podpori MIZŠ.

3.1.1.4 Predmetnik in vsebine predmetov
Predmetnik je zasnovan tako, da študentke postopoma gradijo znanja in veščine tako, da s
predmeti 1. letnika pridobijo najprej temeljna naravoslovno-medicinska znanja, ki jih prvič integrirajo pri predmetu Kozmetična nega I v 2. semestru 1. letnika. S tem premetom, deloma
pa z neobveznim uvajalnim seminarjem iz kozmetične nege pred tem, vstopijo na področje
kozmetike in dobijo vpogled v kompleksnost in interdisciplinarnost področja. Predmet je zasnovan tako, da spoznajo temeljne principe in postopke kozmetične nege obraza in telesa ob

upoštevanju etičnih, higienskih in drugih vidikov, hkrati pa tudi vzbudi zavedanje potrebnosti
temeljnih znanj, ki jih pridobivajo v višjih letnikih, kot so v 2. letniku dermatovenerologija, kozmetologija, farmakognozija, v 3. letniku pa farmakologija, ki dajejo teoretične osnove in aplikativna znanja za temeljne in podporne kozmetične predmete s področja kozmetične nege,
pedikure, manikure, ličenja, masažnih tehnik. V 1. letniku spoznajo tudi strokovno in znanstveno literaturo in relevantne podatkovne baze, kar jih usposobi za iskanje relevantnih virov
informacij tudi po zaključku študija. S predmeti s področja kozmetične regulative, kakovosti in
komunikacijskih tehnik in veščin pridobijo v 2. letniku tudi podporna znanja za profesionalno
delo v praksi. Tako v prvih dveh letnikih pridobijo temeljna teoretična znanja ter na teh osnovah
osnovna znanja in veščine z vseh področjih kozmetične in deloma velneške dejavnosti, ki jih
v 3. letniku širijo in poglabljajo z izbirnimi predmeti po lastni izbiri. Izbirni predmeti jim omogočajo usmerjanje na področja glede na lastne preference. Izbirni predmeti so zelo praktično
zasnovani, z velikim (v povprečju ca 80 %-nim) deležem vaj, tako da študentke pridobijo na
teoriji osnovana praktična znanja. S Praktičnim izobraževanjem pridobijo vpogled v delo v realnem okolju, a na manj reguliran način te izkušnje pridobi večina študentk že prej, saj jih velik
del začne delati na tem področju že pred tem. Študij zaključijo z diplomo, s katero dodatno
poglobijo znanja iz izbranega področja in tematike ter izkažejo zmožnost pripraviti obsežnejše
delo, ki obsega tako teorijo kot praktično-raziskovalni del. Tako med študijem pridobijo znanja
in razvijejo kompetence za kakovostno in odgovorno profesionalno delo na izbranem področju
oz. področjih, zmožnost vstopanja na sorodna področja ter zmožnost stalnega strokovnega
napredka.
Predmete vsebinsko redno dopolnjujemo z najnovejšimi spoznanji in prakso, tudi z ugotovitvami naših raziskav, skrbimo za medsebojno povezanost in usklajenost predmetov.
Podrobna analiza predmetnika, vsebin predmetov in povezanosti ter obremenjenosti študentk
v l. 2016 je pokazala potrebe po modifikaciji števila ECTS nekaterih izbirnih predmetov (npr.
povečanje števila ECTS za kozmetično nego II zaradi obsežnosti in zahtevnosti predmeta,
zmanjšanje števila ECTS za Modno in fotografsko ličenje idr.), kar smo spremenili s š.l.
2017/18.

Analiza v l. 2017 je pokazala smiselnost ukinitve nekaterih izbirnih predmetov, za katere doslej
ni bilo zanimanja ter smiselnost nekaterih sprememb predmetnikov delnih študijev – modulov
(deloma zaradi ukinitve nekaterih izbirnih predmetov, predvsem pa iz vsebinskih razlogov) ter
dopolnitve vsebin nekaterih predmetov, in sicer:
-

Izbrana poglavja iz kemije I: povečanje fokusa na stehiometrijo in doda osnove
antioksidantov;

-

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I in II: optimiziranje vsebine glede na druge
predmete (npr. manj o koži, več o vezivnih tkivih, metabolizmu in vidikih telesne teže),
dopolnitev koncepta vaj (bolj praktično, npr. praktične vaje iz mišic – uvedba termina vaj v
fitnesu se je izkazala zelo pozitivno);

-

Fizika z aparaturami in tehnikami: ojačati fizikalne osnove in osnovne izračune, vaje bolj
usmeriti v spoznavanje fizikalnih osnov in učinkov aparatur (prikazi učinkov in vitro/ex vivo),
praktična uporaba se v celoti prestavi v Nego I in II;

-

Uskladitev vsebine o celici med predmeti 1. letnika;

-

Higiena s prehrano: dodati vsebine in vaje iz prve pomoči;

-

Osnove instrumentalne analize kože se iz Dermatovenerologije I prestavi v Kozmetologijo
I in se projektne naloge usmeri v ugotavljanje učinkov kozmetičnih izdelkov in postopkov,
dopolni z obdelavo podatkov in prezentacijo rezultatov; vaje iz instrumentalne analize kože
v Dermatovenerologiji I se nadomesti z vajami iz prepoznavanja kožnih znamenj oz.
sprememb na koži;

-

Osnovne masažne tehnike: uvede se predavanje iz mišic z vidika potreb za izvajanje
masaže ter uvede kolokvij iz mišic pred vajami ter obvezne individualne vaje (z evidenčnimi
listi) na šoli.

-

Kozmetologija I, II in III: preveriti možnost uvedbe izdelave dodatnih izdelkov oz. ažuriranje
izdelkov glede na razvoj formulacij in trende; povečati samostojnost dela pri vajah (npr.
individualni izračuni), uvesti obvezno sprotno zapisovanje dela pri vajah ter zahtevati večjo
pripravljenost na vaje;

-

Povečanje ur praktičnega dela pri delodajalcih za uskladitev celokupne obremenjenosti
študentk s številom ECTS.

Vse navedeno je bilo realizirano s š.l. 2018/19 ter ustrezno ažurirani učni načrti; predmetnik in
učni načrti so bili vloženi v eNAKVIS.

3.1.1.5 Ocena stanja in usmeritve glede študijskega programa in izvedbe
Študijski program in izvedba daje ustrezne rezultate – kompetentne diplomantke, ki so na trgu
delovne sile visoko cenjene in uspešne. Kljub možnim usmeritvam in večji širini in poglobljenosti znanj na področjih, na katere se primarno usmerijo z izbiro izbirnih predmetov in deloma
diplomami, so zaradi temeljnih naravoslovno-medicinskih in kozmetičnih znanj večinoma in v
veliki meri zmožne vstopati tudi na druga področja kozmetike in druga sorodna področja ter
pridobivati nova znanja. Program se redno dopolnjuje in vsebinsko dopolnjuje in izvedbeno
optimizira (tako glede načina kot kadrovske zasedbe) z namenom učinkovito usposabljati visoko kompetentne diplomantke. Za izvedbo so na voljo ustrezni prostori in oprema, ki jo redno

dopolnjujemo glede na potrebe, ter veliko število profesionalnih izdelkov različnih proizvajalcev. Študentkam nudimo pomoč v obliki skupinskih in individualnih konzultacij, študijskih krožkov, dodatnih skupinskih vaj, možnosti individualnih vaj v prostorih šole z uporabo opreme in
izdelkov, izposojo določene opreme za vaje doma ipd. Izvedba poteka po dosti vnaprej znanem urniku, sprememb je zelo malo, le v res nujnih primerih. Študijski rezultati se nekoliko
razlikujejo od generacije do generacije, kar je v veliki meri posledica velikih razlik med generacijami, kar skušamo premoščati s sprotnim spremljanjem rezultatov posameznih študentk in
jim pomagati pri premoščanju težav pri študiju, ter z optimizacijo izvedbe in pomoči, ne pa z
nižanjem kriterijev. Študentke izražajo visoko stopnjo zadovoljstva s programom, izvedbo in
delovanjem šole.
Realizacija ključnih usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 ter plana za š.l. 2018/19 je razvidna
iz Preglednice 9.
Preglednica 9: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19:
Ključne usmeritve za 2018/19

realizacija

Vsebinske in izvedbene dopolnitve predmetov v skladu z usmeritvami iz samoevalvacije 2017/18 (tč. 3.1.1.4)
Ažuriranje učnih načrtov v novih formularjih NAKVIS in vnos le-teh ter programa
v eNAKVIS
Sprememba predmetov modulov in vnos
v eNAKVIS
Sprememba nosilca predmeta Higiena s
prehrano
Praktično izobraževanje: sklenitev dodatnih pogodb za praktično izobraževanje z
delodajalci z ustreznimi mentorji
Zasnova učbenika iz vsebin pedikure
(spremembe nog)

realizirano

Opombe

realizirano

realizirano
Realizirano
Sklenjeno
za dodatnih
… študentk
Priprava začeta v okviru
projekta
ŠIPK

Stalna naloga dopolnjevanje baze delodajalcev za prakse
Ker vezano na lastno raziskovalno delo je
cilj dokončanje in izdaja v š.l. 2020/21

Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 10.
Preglednica 10: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Opombe

Praktično izobraževanje:
premajhen delež študentk, ki ga
opravljajo
problem ustrezne stopnje izobrazbe mentorjev za določena
področja (npr. ličenje)
heterogenost delodajalcev in del,
ki jih študentke opravljajo, otežuje
ocenjevanje

-

Problem premajhnega deleža je vezan na dinamiko zaključevanja
študija/(ne)motiviranost za diplomiranje

-

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

Slaba odzivnost študentk in diplomantk na ankete otežuje pridobivanje
njihovih mnenj oz. ocen
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 študentke iz oddaljenih krajev je
prihajanje na šolo v Ljubljano pomembna/odločilna ovira za študij
Malo možnosti za kakovostno dodatno izobraževanje po zaključku študija

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

-

razmisliti o izpolnitvi ankete za
predmet kot pogoju za pristop k
izpitu
razmisliti o zmanjšanju števila anket z združevanjem
SOD nameniti izključno e-referatu (redovalnica, prijave in odjave od izpitov), ostalo prenesti v spletno učilnico

Nadomeščamo z individualnimi pogovori,
deloma
s
sestanki ipd.

Razviti novi SOD ali preiti na komercialno dosegljiv analog
Proučiti možnosti izvajanja dela programa (predavanj) na daljavo
Proučiti smiselnost uvedbe neformalnih visokostrokovnih (ponovitvenih,
dopolnilnih) naprednih izobraževanj
(teoretične osnove za posamezna področja, nove tehnike ipd.) in poskusna
uvedba, če pozitivna odločitev
Poglobitev teoretičnega dela predmeta – dodatno predavanje in dopolnitev koncepta izpita s teoretičnimi
vprašanji v povezavi s praktičnimi vidiki

3.1.2 Študijski program Kozmetika 2. bolonjska stopnja
Naslov/ime študijskega programa: Kozmetika
Stopnja in vrsta študijskega programa: podiplomski – visokošolski študijski program 2. stopnje
Strokovni naziv: magistrica kozmetika/magister kozmetike
Trajanje študija: 2 leti (120 KT)
3.1.2.1 Študenti in diplomanti
V š.l. 2018/19 je bilo vpisanih 5 študentk v 1. letnik, medtem ko v 2. letnik ni bilo vpisanih;
dodatne 3 študentke so opravljale le del predmetov 1. letnika kot občanke, s čimer so se
pripravljale na ta študij.
Vse študentke so bile diplomantke našega študija Kozmetika 1. st. in s slovenskim
državljanstvom, medtem je bilo v preteklosti skupaj vpisanih 5 tujih študentk, ki študija še niso
zaključile. V preteklosti je več diplomantk drugih programov opravljalo diferencialne predmete
oz. izpite za izpolnitev pogojev za vpis v predmetni študij, vendar se je večina zadovoljila z
znanji, ki so jih s tem pridobile in se zato, ali pa iz različnih drugih razlogov niso vpisale v
predmetni študij.

V tem š.l. sta se vpisali tudi 2 študentki študija Kozmetologija na Fakulteti za farmacijo UL ter
diplomantka dentalne medicine, sicer tuja državljanka, za opravljanje diferencialnih izpitov za
vpis v program Kozmetika 2.st.
Podatki o študentih tega študijskega programa so podani v grafih 17-19.
Graf 17: Skupno število vpisanih v študijskem letu 2018/19 v program Kozmetika 2.
bolonjska stopnja.

Graf 18: Študentje s tujim državljanstvom vpisani v program Kozmetika, 2. stopnja.
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Graf 19: Struktura študentov 2. letnika Kozmetika 2. stopnja glede na vrsto
predizobrazbe (v %).

Vse pisane študentke so bile slovenske državljanke, diplomantke našega študija kozmetike 1.
st. (Graf 19), moških ni bilo vpisanih.
V š.l. 2018/19 ni zaključila študija nobena študentka, skupno število diplomantk tega programa
pa je 6.
Malo število študentk in mali delež diplomantk sta ključna izziva tega programa. Zanimanje je
sicer dokaj veliko, vendar pa je ključna ovira za naše diplomantke Kozmetike 1. st. finančni
vidik, saj program ni koncesioniran, po drugi strani pa tudi lahka zaposljivost diplomantk 1. st.
(in tudi že študentk) ter zato tudi obremenjenost z delom in drugimi obveznostmi v tej življenjski
dobi. Ovira za vpis v ta študij diplomantkam drugih študijskih programov predstavljajo vstopni
pogoji, saj morajo opravljati razmeroma veliko število diferencialnih predmetov oz. izpitov; diplomantkam družboslovnih in humanističnih študijev pa vpis sploh ni mogoč, saj ni mogoče
samo z diferencialnimi izpiti pridobiti zadostnih znanj za uspešno delo v magistrskem študiju.
Tako se je v preteklosti vpisalo za opravljanje diferencialnih predmetov že nekaj diplomantk
drugih programov, zlasti zdravstvene nege, vendar pa se je v program Kozmetika 2. st. od teh
vpisala le 1; ostale se niso vpisale iz različnih razlogov, večina predvsem zato, ker so z diferencialnimi izpiti pridobile znanja, ki so jim že omogočala zaposlitve na področju, nekatere
diferencialnih predmetov niso zmogle opravljati
Potencial predstavljajo do neke mere študentke in študenti iz tujine, zlasti iz držav nekdanje
Jugoslavije, od koder je že prihajalo več študentk in so uspešno izpolnjevale študijske obveznosti, vendar pa so s pridobitvijo znanj iz tega študija in opravljenimi obveznostmi že zadovoljile zahteve delodajalcev, tako da niso motivirane za zaključek študija, kar velja v veliki meri
tudi sicer za študentke tega programa.
3.1.2.2 Izvajanje študijskega programa Kozmetika 2. st. in analiza kakovosti
V š.l. 2018/2019 smo izvajali 1. letnik kot izredni študij. V izvedbo so bili poleg nosilcev
predmetov vključeni številni strokovnjaki, specialisti za posamezne tematike, še posebna

pozornost pa je bila namenjena vključevanju najnovejših znanstvenih in strokovnih spoznanj,
dosežkov, metod in tehnik v program. Zato je bila izvedba predvsem v organizacijskem smislu
posebej zahtevna.
Pri izvedbi predmetov smo skušali doseči optimalno povezovanje, dopolnjevanje in nadgradnjo
obravnavane snovi, z namenom usposabljanja študentk za kompleksno, strokovno visoko
zahtevno na področju. Pri tem smo uporabljali tudi dodatno napredno opremo ter napredne
kozmetične izdelke. Zaradi hitrega napredka področja in vedno novih naprednejših izdelkov in
naprav je namreč potrebno sprotno dopolnjevanje vsebine in vključevanje v izvajanje vaj, kar
so v veliki meri zagotavljali partnerji.
Zaradi malega števila študentk je bil pristop dokaj individualen, delo pa je potekalo v obliki
predavanj, vaj, konzultacij, seminarskih in projektnih nalog, ki so jih študentke izvajale z
opremo in VIST.
Hkrati je več študentk iz prejšnjih generacij izvajalo raziskave v okviru priprave magistrskih
nalog. Tem smo poleg mentorstva nudili tudi tehnično in organizacijsko podporo na šoli.
Skupinsko delo je potekalo po vnaprej določenem urniku, ki smo ga kolikor mogoče prilagajali
interesom in možnostim študentk, ki so vse zaposlene, večinoma s fiksnimi urniki, nekatere pa
so prihajale na šolo iz dokaj oddaljenih krajev. Prav tako smo interesom študentk prilagajali
izpitne roke in roke za izpolnjevanje drugih obveznosti. Individualno delo na šoli za
izpolnjevanje študijskih obveznosti, npr. za izvajanje projektnih nalog, so študentke
razporejale same v okviru razpoložljivosti prostorov in opreme. To se je do neke mere izkazalo
za problem, saj so skoraj vse z izpolnjevanjem obveznosti preveč odlašale, kar je vplivalo na
dinamiko izvedbe programa in zamik izpolnjevanja obveznosti, v primeru projektne naloge pri
Zahtevni kozmetični negi celo v naslednje študijsko leto.
Odziv na ankete o kakovosti programa in izvedbe je bil zelo skromen, a so študentke v
pogovorih izražale veliko stopnjo zadovoljstva z vsebinami, izvedbo, izvajalci in pogoji za delo,
pripombe pa so se nanašale prav na to, s čimer smo jim želeli maksimalno olajšati študij –
prilagajanje dinamike izvedbe in obveznosti njim.
Za odločitev o izbirnih predmetih, ki jih bomo izvajali v 2. letniku v š.l. 2019/20, smo izvedli
»predhodni vpis« izbirnih predmetov in se odločili za izvedbo predmetov, za katere so se
odločile vse in so v resnici ključni izbirni predmeti tega študija, to so Aparaturne tehnike v

kozmetiki, Pooperativna kozmetična nega in Posebna kozmetična nega. Ponovno se je
pokazalo, da nekateri podporni izbirni predmeti niso potrebni.

3.1.2.3 Predmetnik in vsebine predmetov
Predmetnik je zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskega študija kozmetike. Oblikovan tako,
da študentje v 1. letniku poglabljajo in širijo znanja iz temeljnih vsebin, potrebnih za
podrobnejše poznavanje in razumevanje kompleksnih procesov v organizmu ter medsebojne
odvisnosti in vplivov nanje, snovi v kozmetiki, hranil, izdelkov in postopkov ter vidikov varnega
dela, ter se usposobijo za raziskovalno delo in kvantitativno instrumentalno kozmetično
diagnostiko ter vrednotenje učinkov svojega dela – izvajanja kozmetičnih postopkov in učinkov
postopkov, izdelkov, aparaturni in prehrane na kožo in telesno pojavnost; s predmetom
Zahtevna kozmetična nega v 1. letniku ter izbirnimi predmeti 2. letnika Aparaturne tehnike
kozmetike, Pooperativna kozmetična nega in Posebna kozmetična nega v 2. letniku ta znanja
aplicirajo na področje kozmetike ter se usposobijo za celovito načrtovanje, razvijanje in
izvajanje najzahtevnejših, specialnih in kompleksnih postopkov kozmetične nege, vključno s
kozmetično podporo pri bolezenskih stanjih ter pred- in pooperativno kozmetično nego z
manualnimi tehnikami in naprednimi kozmetičnimi napravami in izdelki, tudi z upoštevanjem
prehranskih vidikov. Temu je namenjen tudi predmet Napredni kozmetični izdelki, ki je obvezni
predmet 2. letnika, ter izbirni predmet Zdrava prehrana. Izbirni predmet Estetika v kozmetiki je
namenjen umeščanju kozmetične dejavnosti v širši družbeni kontekst estetike in spoznavanju
estetskih zakonitosti. Ostali izbirni predmeti so ob navedenih manj pomembni, čeprav zanimivi
in vsebinsko dopolnjujejo osrednje vsebine, zato smo se jih odločili opustiti.
Čeprav je program primarno usmerjen v področje kozmetične nege, pa so znanja pomembna
za delovanje na drugih področjih kozmetike, npr. pedikure najzahtevnejših problematik, saj se
s kombinacijo znanj iz dodiplomskega študija kozmetike in zanj tega študija razvoja, razvijajo
za področje pedikure najbolj usposobljeni strokovnjaki v Sloveniji, ki vnašajo na to področje
nove pristope, ki jih črpajo iz pridobljenih znanj.

3.1.2.4 Zaposljivost in odzivi delodajalcev
Vse sedanje študentke in študentke prejšnjih generacij ter diplomantke, razen dveh, so
zaposlene na predmetnem področju v Sloveniji in tujini, in sicer v dermatoloških oz.
dermatoestetskih, estetsko-kirurških in (nekatere lastnih) kozmetičnih centrih, v lekarnah,
višjem in visokem šolstvu, v zastopništvih proizvajalcev (npr. kot »medical adviser«, »head
trainer« ipd.); nekatere delajo tudi kot zunanje svetovalke za razvoj kozmetičnih naprav in
izdelkov; vsaj 4 od njih so izumiteljice, soavtorice patentov, nekatere soavtorice znanstvenih
člankov ter strokovnih in znanstvenih referatov.

Odzivi delodajalcev so izredno pozitivni, nekateri celo plačujejo za nje šolnino, postajajo naši
sponzorji ipd. ter izražajo interes za druge oblike sodelovanja.

3.1.2.5 Ocena stanja in usmeritve
Študijski program je zasnovan kot nadaljevanje študija Kozmetika 1. st. in ga večinoma
izvajamo izmenično 1. in 2. letnik, saj število vpisanih ne omogoča izvedbe obeh letnikov vsako
leto, kljub siceršnjemu zanimanju za ta študij. Vzroki za to so vpisni pogoji, ki za vpis po drugih
visokošolskih študijih terjajo opravljanje diferencialnih predmetov oz. izpitov, vpis po
visokošolskih humanističnih in družboslovnih študijih pa ni mogoč, kar se tiče naših diplomantk
pa predstavlja oviro šolnina ter delovne obveznosti, saj jih večina že pred diplomo zaposli in bi
jim nadaljevanja študija predstavljalo preveliko breme. Deloma je vzrok tudi relativno mala
ambicioznost diplomantk. K interesu za študij oz. vpisu bi poleg koncesije bistveno pripomogla
diferenciacija del glede na izobrazbo, saj je področje kozmetike v Sloveniji s tega vidika
povsem neurejeno. Tako tako diplomantke 1. kot 2. stopnje konkurirajo na trgu delovne sile
samo z znanjem, sama formalna izobrazba – diploma pa pri tem večinoma nima odločilne
vloge. Zato se po opravljenih izpitih motivacija za zaključevanje študija precej zmanjša, kar je
poleg drugih obveznosti glavni vzrok za malo število diplomantk tega študija. Hkrati pridobljene
kompetence omogočajo visoko zaposljivost in so zato visoko cenjene v zahtevnih, visoko
strokovnih timih oz. so uspešne na samostojnih strokovno-podjetniških poteh.
Izvedbeno je program dokaj zahteven, saj ga vsebinsko dopolnjujemo z najnovejšimi spoznanji
in novostmi na področju, v izvedbo vključujemo različne gostujoče strokovnjake, specialiste za
posamezne tematike, najnovejše napredne naprave in izdelke, velik pa je tudi delež
mentorskega dela.

S programom in izvedbo pomikamo meje med kozmetiko in estetsko medicino in krepimo
podporo tej dejavnosti.

Nekateri izbirni predmeti se izkazujejo za manj pomembne in za njih v konkurenci z osrednjimi
predmeti ni dovolj zanimanja.
Študentke za študij uporabljajo strokovno literaturo – učbenike, aktualne strokovne in
znanstvene članke in različne strokovne podatkovne baze. V ta namen so včlanjene v CTK in
NUK, uporabljajo pa tudi literaturo iz interne knjižnice. Pri tem si pomagajo z gradivi

predavateljev ter skriptami in navodili za vaje, informacijami o napravah in izdelkih ipd. Kaže
se potreba po nekaterih namenskih učbenikih za ta študij.

Ugotavljamo, da je program Kozmetika, 2. stopnja ustrezen, daje dobre rezultate, pridobljene
kompetence so ustrezne in skladne s cilji.
Študentke izražajo visoko stopnjo zadovoljstva z vsebino in izvedbo, s pripombo glede
negativnih posledic zaradi prilagajanja njihovim interesom glede dinamike izvedbe. Študij jim
otežuje dejstvo, da študij ni koncesioniran, tako da morajo večinoma z lastnim delom
zagotavljati sredstva za plačilo šolnin.
Realizacija ključnih usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 ter plana za š.l. 2018/19 je razvidna
iz Preglednice 11.
Preglednica 11: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19:
Ključne
usmeritve
za Realizacija
2018/19
Ažuriranje predmetnika (ukinitev
nekaterih izbirnih predmetov) in
učnih načrtov v novih formularjih
ter vnos v eNAKVIS
Povečati število vpisanih študentk
Preveriti pristope za diferenciacijo del glede na stopnjo izobrazbe na zakonodajni ravni

Povečati delež diplomantk

Zasnova učbenika za predmeta
Hranila in Medicinske osnove
kozmetike

Realizirano

Nerealizirano – več zainteresiranih ni uspelo pravočasno diplomirati
Realizirano – vzpostavljena komunikacija in predlogi MZ in RSK za dermatovenerologijo
ter
Zdravstvenim inšpektoratom
Nerealizirano, uspeli pa
smo ponovno aktivirati
več študentk iz prejšnjih
generacij, da so začele
izpolnjevati zaostale obveznosti.
Učbenik Hranila izdan v
e-obliki, za učbenik Medicinske osnove kozmetike
pa je pripravljen koncept

Povezano s problemom diferenciacije
del v kozmetiki glede na izobrazbo

4 študentke so intenzivno pripravljale
magistrske naloge, vendar niso
uspele dokončati zaradi delovnih obveznosti, odpiranja lastnega salona
oz. zdravstvenih razlogov.
Cilj izdati Medicinske osnove kozmetike do naslednje izvedbe predmeta (v
š.l. 2020/21).

Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 12.
Preglednica 12: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Opombe

Malo vpisanih študentk

Povečati število vpisanih študentk s
promocijo, pomočjo pri diferencialnih
predmetih idr.

Mali delež diplomantk

Povečati delež diplomantk

Učbenik Hranila dobro sprejet, a pobude za dopolnitev z dodatnimi vsebinami
Potreba po učbeniku iz medicinskih
osnov kozmetike

Pripraviti dopolnjeno izdajo učbenika
Hranila

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

Povezano s problemom diferenciacije
del v kozmetiki
glede na izobrazbo
Pozivi, spodbude in
ponujanje pomoči,
pogovori z njihovimi
delodajalci

Nadaljevati s pripravami za izdajo
učbenika
Medicinske
osnove
kozmetike – cilj izdaja v 2020/21
Nadaljevati z aktivnostmi za regulacijo
področja na zakonodajni ravni
Dopolnjevanje
strukture
akademskega zbora za ta program
Po zaključku 2. letnika te generacije
podrobna analiza programa, zlasti z
vidika
ECTS
in
celokupne
obremenjenosti
študentk
ter
ažuriranje
Določitev
dinamike
izvajanja
predmetov in rokov za izpolnjevanje
obveznosti študentk optimizirati glede
na njihove zmožnosti in optimalni
potek

3.1.3. Študijski program Fotografija 1. bolonjska stopnja
Naslov/ime študijskega programa: Fotografija
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski – visokošolski strokovni študijski program
Strokovni naslov: diplomiran fotograf (VS)/diplomirana fotografinja (VS)
Trajanje študija: 3 leta (180 KT)
Študijski program se izvaja kot redni in izredni študij, prilagojen zaposlenim študentom, saj
študij ni koncesioniran. Zaradi malega števila študentov izvajamo večino predmetov 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. Poseben problem predstavlja izpolnjevanje obveznosti (npr. oddajanje seminarskih nalog, fotografij, poročil) v določenih rokih, zato smo to zaostrili, sprejeli nekatere ukrepe
(npr. odobritve zamud preko Študijske komisije), kar je izboljšalo stanje.
3.1.3.1. Študenti in diplomanti
Podatki o študentih tega študijskega programa in študijskem uspehu so podani v naslednjih
preglednicah in grafih.
Skupno število študentov v š.l. 2018/19 Fotografije 1. stopnje je 57. V prvi letnik se je vpisalo
29 študentov, v 2. letnik 11 študentov, v 3. letnik 13 študentov in v absolventa 4 študenti (Graf
20).
Graf 20: Skupno število vpisanih v študijskem letu 2018/19 v program Fotografija 1.
stopnja.
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Podatki kažejo, da je vpis v 1. letnik študijskega leta 18/19 bistveno višji kot v prejšnjem
študijskem letu 17/18 (Graf 21). Natančne analize vzrokov kažejo, da so se začele vpisovati
številčno večje generacije. Spreminja se tudi vloga in pomen fotografije, ki vedno večjo veljavo
dobiva na področju vizualnega komuniciranja in s tem povezanimi tržnimi panogami. Oddelek
za fotografijo je za to šolsko leto spremenil tudi strategijo komuniciranja. Začeli smo namreč z

bistveno bolj ciljanim promoviranjem in komuniciranjem pestrosti študija. Bodočim študentom
smo preko mnogih kanalov predstavljali tudi tehnično-komercialne aspekte fotografije za
katere verjamemo, da so imele pozitivni učinek na vpis. Več je rednih študentov kot izrednih.

Graf 21: Število študentov 1 letnika v programu Fotografija, 1. stopnja glede na študijsko
leto.
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Graf 22: Število študentov 2. letnika v programu Fotografija, 1. stopnja glede na študijsko leto.
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Podatki kažejo, da je bil vpis v 2. letnik š.l. 18/19 nekoliko nižji, kot v prejšnjem študijskem letu
(Graf 22). V 2. letnik je bilo vpisanih 11 študentov. Vpisanih je več rednih študentov kot
izrednih. V študijskem letu 18/19 je enako število ponavljalcev kot v študijskem letu 17/18.
Graf 23: Število študentov 3. letnika v programu Fotografija 1. stopnja glede na študijsko leto.
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Podatki kažejo (Graf 23), da je bil vpis v 3. letnik š.l. 18/19 višji, kot v prejšnjem študijskem
letu. V 3. letnik je bilo vpisanih 13 študentov. Vpisanih je več rednih študentov kot izrednih. V
študijskem letu 18/19 ni bilo študentov, ki ponavljajo.

Graf 24: Število študentov vpisanih v absolventa v programu Fotografija, 1. stopnja
glede na študijsko leto.
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Vpis v absolventa je v š.l. 18/19 nižje kot v š.l. 17/18. V letu 18/19 so se v absolventa vpisali 4
študenti (Graf 24).
Graf 25: Število diplomantov/študijsko leto v programu Fotografija 1. stopnja.
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Število diplomantov se je glede na študijsko leto 2017/2018 zmanjšalo za 14 študentov. V š.l.
18/19 so diplomirali 3 študenti programa fotografije.

Graf 26: Študentje s tujim državljanstvom vpisani v program Fotografija (v %).
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V študijski program fotografija se je vpisalo 98,86% domačih študentov. Iz Hrvaške je prihajalo
1,14% študentov (Graf 26). Eden izmed zastavljenih ciljev in usmeritev je tudi povečanje
komunikacije in promocije na Hrvaškem v BIH in v Srbiji. Raziskava trga in ponudbe
izobraževanj kaže, da je v teh državah manj priložnosti za celovit študij fotografije, kot ga
nudimo pri nas. Ne glede na majhno število tujih študentov pri teh zaznavamo dobro stopnjo
integracije in hitro reševanje jezikovnih ovir. Menimo, da tudi nacionalna diverzifikacija profilov
študentov bogati vzdušje na šoli.

Graf 27: Struktura študentov 1. letnika Fotografije glede na vrsto zaključene srednje
šole (v %).
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Na redni študij so se v večji meri vpisovali predvsem študenti iz srednjih strokovnih šol (79%)
in v manjši meri iz gimnazij (21%). Tudi na izredni študij so se v večji meri vpisovali študenti iz
srednjih šol (67%) kot iz srednjih strokovnih šol (33%) (Graf 27).

Graf 28: Struktura študentov 1. letnika po spolu (v %) v program Fotografija.
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V program rednega študija so se v večjem deležu vpisovale ženske (54%) in v manjšem deležu
moški (46%). V izredni študij se je vpisal enak delež moških (50%) in žensk (50%) (Graf 28).

Uspešnost študentov programa Fotografija 1. st.
Graf 29: Prehodnost po letnikih v programu Fotografija 1. stopnja.

Prehodnost generacije študentov iz 1. v 2. letnik v š.l. 18/19 se je glede na š.l. 17/18 zmanjšala – iz 85,7 % na 55 % . Prehodnost iz 2. v 3. letnik se je pa povečala – iz 90,9 % na
108,3%. (Graf 29). Tukaj štejemo tudi ponavljalce in povratnike.

Graf 30: Prehodnost čiste generacije po letnikih v programu Fotografija 1. stopnja.

Prehodnost čiste generacije študentov iz 1. v 2. letnik se je zmanjšala – iz 85,7 % na 52 %,
prehodnost čiste generacije študentov iz 2. v 3. letnik pa je enako kot v prejšnjem študijskem
letu, in sicer 100% (Graf 30). Nizkemu odstotku prehodnosti čiste generacije iz 1. v 2. letnik
botrujejo enaki razlogi kot jih omenjamo zgoraj.

3.1.3.2. Ocena in analiza stanja
Preglednica 13: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19
Ključne usmeritve za 2018/19
Cilj dviga vpisa na 25 študentov v 1. letnik
Cilj 15 diplom
Prehodnost iz 1. v 2. letnik cilj 80 %
Povečanje deleža vpisa tujih študentov
10%
Zaostritev obvezne prisotnosti na vajah na
100 % (z 20 % odstopanjem iz opravičljivih
razlogov)

realizacija
28
3
drastično zmanjšanje na 52% - potrebno
povečanje števila tutorjev in tutorskih ur
ter sprotna evalvacija opravljanja obveznosti študentov
Prenizka realizacija - 2 – podobno kot
prejšnja leta
Realizirano z začetkom š.l. 18/19

S sprejetimi ukrepi v preteklosti in še posebej v šolskem letu 17/18 smo trend padanja prvič
vpisanih študentov v program Fotografija 1. st. uspešno prekinili, tako da smo kljub konkurenci
koncesioniranih in nekoncesioniranih višjih šol s področja multimedijev in fotografije povečali
vpis na 17 za š.l. 2018/19. K temu je pripomogla nova strategija trženja v povezavi z zunanjih
oglaševalskim servisom od vključno š.l. 17/18 ter povečevanje prepoznavnosti VIST, tega študija, kakovosti izvajanja in njegovih prednosti pred konkurenco, ter renome naših diplomantov
in absolventov, ki so že aktivni v slovenskem in mednarodnem fotografskem prostoru.

Prehodnost iz 1. v 2. letnik je že od samega začetka izvajanja programa relativno problematična, a še nikoli tako nizka. Problem pri prehodnosti predstavljajo slabe delovne navade in
organizacija časa dela študentov, prav tako neizpolnjevanje obveznosti v določenih rokih. Zato
smo zaostrili zahteve glede izpolnjevanja obveznosti ob hkratni povečani skupinski in individualni pomoči, kar daje določene rezultate, a še ne zadostnih. V študiju fotografije je precej študentov s statusom študenta s posebnimi potrebami, kar kolikor mogoče upoštevamo in jim
pomagamo. Večjo prehodnost si obetamo v prihodnjem letu, saj bomo še bolj intenzivno
spremljali njihovo delo že od samega začetka ter jih spodbujali k izpolnjevanju obveznosti.
Glede na različne načine intenzivne pomoči študentom ocenjujemo, da je dodatno izboljšanje
prehodnosti mogoče predvsem s pridobivanjem študentov z boljšim predznanjem in delovnimi
navadami, seveda pa je potrebno še naprej vlagati vse napore, da pomagamo premostiti
manko v predznanju, razvijati delovne navade in izpolnjevati študijske obveznosti, ne da bi pri
tem zniževali kriterije. Posredno bo to vplivalo tudi na prehodnost v 3. letnik, ki je sicer nad 90
%, kar je realno in zadovoljivo.
Z deležem študentov, ki diplomirajo, ne moremo biti zadovoljni, saj je iz prvih treh generacij
doslej diplomiralo le 32 % študentov, od zadnjih treh generacij (prvič vpisanih v 1. letnik v š.l.
13/14, 14/15 in 15/16) pa v povprečju sicer 38,6 %, vendar na račun generacije 14/15, iz katere
je diplomiralo kar 64,3 % študentov, medtem ko je iz generacije 13/14 diplomiralo le 18,2 %,
iz generacije 15/16 pa le 33,3 % študentov. Generacija 14/15 je žal velika izjema, motiv za
hitro diplomiranje pa je bila želja, da študij nadaljujejo na ALUO in večini je to uspelo.
Med vzroki za počasno diplomiranje oz. nediplomiranje prevladujejo predvsem zaposlitev in
delo že med študijem ter druge obveznosti, del študentov pa še ni opravilo vseh izpitov. Ker
so že kot študenti višjih letnikov in absolventi dokaj iskani na trgu delovne sile, nekako zgubijo
pravi motiv za diplomiranje.
Za pospeševanje diplomiranja in povečevanje deleža tistih, ki diplomirajo, smo že v preteklosti
sprejeli vrsto ukrepov, kot so: dopolnjevanje navodil in uporabniku prijaznih obrazcev v zvezi
s postopki za pripravo diplome, periodično izvajanje diplomskih krožkov/seminarjev, individualno svetovanje za izbiro tem in pripravo dispozicij, pomoč pri izvedbi praktičnega dela, progresivno lestvico cen zagovora diplome glede na število let od vpisa v 3. letnik, periodično
kontaktiranje in spodbujanje absolventov po telefonu in e-pošti. Ti ukrepi so do neke mere
spodbudili diplomiranje, vendar ne v zadostni meri.

3.1.3.3. Usmeritve
Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 14.
Preglednica 14: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Nezadostna prehodnost iz 1. v 2. letnik

Cilj: 80 % čista prehodnost
Usmeritev: uvedba dodatnih ukrepov za doseganje cilja
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
Prenova in aktualizacija celotnega študijskega programa
Cilj: povečevati število tujih študentov, zlasti
iz BYU
Ukrep: BYU (zlasti HR in BIH) postopoma
vključiti v promocijske aktivnosti
Večanje tujih partnerstev predvsem med
šolami, večanje števila mobilnosti preko
programa Erasmus+

Prepočasno dokončevanje študija - diplomiranja

Nadaljevanje s spremembami, nadgrajevanjem
študijskega programa – aktualizacija
Premalo izkoriščen potencial za dotok študentov iz tujine (zlasti HR in BIH)
Internacionalizacija zavoda in študijskega programa – dodelava strategije in začetek izvajanja

3.1.4. Izvajanje študijskega programa Fotografija 1. st. in analiza kakovosti
Študijski program izvajamo na dveh dobro opremljenih lokacijah v Ljubljani, na
-

Tržaška 32 (predavalnice)

-

Litostrojska ul. 44a (predavalnice, referat za študijske zadeve, računalniška učilnica,
fotografski studio, temnica)

Izvajanje poteka v obliki predavanj, kabinetnih vaj, laboratorijskih in praktičnih vaj, seminarskih
in projektnih nalog, skupinskih in individualnih konzultacij, praktičnega izobraževanja pri delodajalcih ipd. Glavnino 3. letnika predstavljajo izbirni predmeti, ki jih študenti izberejo v obsegu
najmanj 37 ECTS, s čimer se lahko usmerijo in poglobijo znanja v področja fotografije po njihovih lastnih preferencah. Za odločitev o izbirnih predmetih, ki jih izvajamo v naslednjem študijskem letu, vsako leto izvedemo za študente 2. letnika predstavitev izbirnih predmetov, nato
pa »predhodni vpis« izbirnih predmetov, pri čemer študenti navedejo po prioriteti prvi in »rezervni« izbor predmetov in tako bistveno vplivajo na oblikovanje programa 3. letnika za svojo
generacijo. Del 3. letnika je Praktično izobraževanje ter priprava diplome.

Pri praktičnih vajah na področju reklamne in modne fotografije, delajo študenti na realnih »probono« komercialnih projektih. Tako jim ponudimo še največ stika z realnimi delodajalci ter potrebami in zahtevami naročnikov. Delajo v manjših skupinah in individualno. Tako študenti pridobivajo realne praktične izkušnje pod vodstvom visoko usposobljenih mentorjev, strokovnjakov za posamezna področja.
Eden od ključnih pogojev za kvaliteten študij fotografije so primerni prostori in vrhunska fotografska ter računalniška oprema. Razpolagamo z odlično opremljenim fotografskim studiem,
računalniško učilnico, dvema temnicama ter predavalnicami. Razpolagamo z analognimi kamerami tako malega, srednjega in velikega formata (med njimi Sinar), kot tudi najsodobnejšimi
digitalnimi kamerami. Šola ima dve temnici, 6 povečevalnikov (med drugim Durst 2506 AF,
primeren za večmetrske povečeve), studio ter sodobno računalniško učilnico. Oddelek za fotografijo se ponaša z zbirko 83 starih analognih fotoaparatov najrazličnejših proizvajalcev (npr.
Mamiya, Kiev, Pentax, Linhof, Rolleiflex, Zeiss idr.) Vse kamere delujejo in so na razpolago
študentom, da jih preizkusijo v praksi.
Za študente, ki nimajo predhodnega znanja fotografije, izvajamo zelo dobro sprejeti 15-urni
uvajalni seminar iz osnov fotografije kot pripravo na predmet Fizikalne in tehnične osnove fotografije.
V tem š.l. smo izvedli ekskurzijo v Bratislavo na »Mesec fotografije« in več manjših/krajših
ekskurzij v Italijo in na Dunaj. Ekskurzije so izobraževalno – družabne narave. Na njih si ogledamo fotografske razstave mednarodno priznanih avtorjev.

Kakovost izvajanja programa, pridobljenih kompetenc in s tem ustreznost programa ter njegovega izvajanja merimo s študentskimi anketami, anketami mentorjev praktičnega izobraževanja, mnenji delodajalcev ter povpraševanju po naših diplomantih in študentih na trgu delovne
sile in pa z njihovo aktivnostjo v obliki samostojnih ali skupinskih fotografih razstavah.
V izvedbo vključujemo poleg redno zaposlenih na VIST tudi zunanje pedagoške delavce, iz
prakse ter goste.

Izvedbo in kadrovsko zasedbo optimiziramo glede na rezultate anket, pobude, pripombe in
opažanja za doseganje čim višje kakovosti programa, njegove izvedbe in čim boljšo usposobljenost študentov oz. diplomantov.

3.1.4.1. Analiza anketnih vprašalnikov za študente programa Fotografija 1. st.
Graf 31: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 1. letnika glede
na študijsko leto za program Fotografija 1. stopnja.
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Graf 32: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 2. letnika glede
na študijsko leto za program Fotografija 1. stopnja.
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Graf 33: Povprečne ocene predavateljev, demonstratorjev in predmetov 3. letnika glede
na študijsko leto za program Fotografija 1. stopnja.
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Ugotovitve: V primerjavi z prejšnjim š.l. 17/18 so bile povprečne ocene predmetov in predavateljev primerljive, 4 in več. V primerjavi s š.l. 17/18 je povprečna ocena predmetov ostala
primerljiva. V 3. letniku se je v primerjavi s prejšnjim š.l. 17/18 povprečna ocena zvišali pri v
povprečni oceni predavateljev. Najnižja povprečna ocena posameznega predmeta 1. in 2. letnika se je znižala in v 3. letniku zvišala, glede na š.l.17/18. V primerjavi z letom prej se je
nekoliko zvišala najvišja povprečna ocena posameznega predmeta v 1 in 3. letniku in zvišala
v 2. letniku. Glede na š.l. 17/18 se je znižala najnižja povprečna ocena posameznega predavatelja v vseh letnikih. Znižanje ocen pripisujemo percepciji generacije in ne Ostale ocene so
ostale primerljive z lanskoletnimi ocenami.
Graf 34: Ocene študentov Fotografije po letnikih v š.l. 2018/2019 »Na predavanja in vaje
sem vedno prišel dobro pripravljen (predelal/a sem priporočena gradiva)«.
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Ugotovitve: Rezultati kažejo, da študenti svojo pripravljenost ocenjujejo s povprečno oceno
4,1 v 1. letniku, 4,2 v 2. letniku in 4,5 v tretjem letniku (Graf 34).
Temeljni problem ocenjevanja z anketami je slaba odzivnost študentov. Posebno kadar je število respondentov malo, je večji delež tistih, ki imajo težave pri posameznem predmetu, kar se
odraža v najnižjih povprečnih ocenah. Deloma so te ocene tudi posledica nekaterih sprememb
obveznosti pri specifičnih predmetih. S ciljem izboljšanja prehodnosti med letniki smo namreč
zaostrili nekatere zahteve, kar se tiče oddajanja seminarskih nalog in fotografskih projektov.
Prav tako pa smo zaostrili pogoj prisotnosti pri laboratorijskih in teoretičnih vajah pri posameznih predmetih. Dodatna preverjanja z razgovori s študenti in predavatelji so pokazala v splošnem veliko zadovoljstvo študentov s predmeti, izvajanjem in izvajalci, nekaj manjših pomanjkljivosti pa je bilo odpravljenih.
Eden izmed ciljev je najti sistem kako bi lahko bilo izpolnjevanje anketnih vprašalnikov obvezno.

3.1.4.2. Praktično izobraževanje
Študente sicer z obveznostmi pri predmetu Praktično izobraževanje seznanimo na začetku
študijskega leta in jim objavimo Informacijo o izvedbi in navodila za predmet Praktično izobraževanje, predmetne 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.
S š.l. 2018/19 smo povečali število ur praktičnega izobraževanja, s čimer smo povečali celokupno obremenjenost študentov v skladu z ECTS, saj so se izkazala odstopanja. V predmet
smo tudi vključi možnost nadomestitve dela ur z aktivno udeležbo na Foto VIST in samostojnim
ogledom fotografskih in likovnih razstav, s čimer želimo spodbuditi razvijanje potrebe po tem.
V š.l. 2018/19 so Praktično izobraževanje so opravili 3 študenti, delodajalci pa so jih ocenili s
povprečno oceno 10. Vsi študentje poročajo, da so bili s potekom dela in usvojenimi novimi
znanji zelo zadovoljni in ocenjujejo, da so pridobili koristna dodatna znanja in izkušnje, ki jim
bodo koristila tudi v bodoče delu in jim bodo tudi v pomoč pri iskanju nadaljnje zaposlitve.

Iz anket delodajalcev, ki s skupno oceno ocenjujejo študentovo urejenost, pripravljenost za
delo, doseganje zastavljenih ciljev pri delu, znanje (teoretična in praktično usposobljenost in
kompleksnost razmišljanja ter povezovanje znanj), samostojnost pri delu, komunikativnost in
odnos do sodelavcev/strank, uporaba verodostojnih/strokovnih/znanstvenih virov/literature je
razvidno, da so študenti nadvse zadovoljni.
Zadovoljstvo študentov s prakso je razvidna iz njihovih poročil, vendar pa se kaže potreba po
bolj kvantitativnem pristopu merjenja zadovoljstva študentov s praktičnim izobraževanjem pri
delodajalcih.
Število oz. delež študentov, ki opravljajo Praktično izobraževanje, je premajhen in ga je potrebno povečati. To je do neke mere povezano z presenetljivo malim interesom za dokončevanje študija, je pa presenetljivo, saj velika večina študentov dela na predmetnem čeprav ne
v rednem delovnem razmerju.

3.1.4.3. Zaposljivost in odzivi delodajalcev
Širina in pestrost študijskega programa pozitivno vplivata na zaposlitvene možnosti študentov
Oddelka za fotografijo VIST. Delo najdejo v različnih kulturnih ustanovah in zavodih (Mladinsko
gledališče, Narodna galerija, galerija Photon, Aksioma), izobraževalnih ustanovah (Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani), različnih gospodarskih organizacijah (Nikon, Mercator, Tuš), oglaševanju (Siol, StudioModerna), v podjetništvu (podjetja ustanavljajo tudi sami
ali povezano, npr. štirje študenti so se združili v fotografski kolektiv 100toes, spet druga skupina diplomantov je ustanovilo podjetje Profot), nekateri pa se odločijo za samostojno avtorsko
pot ali nadaljujejo študij na 2. stopnji na kateri od izobraževalnih ustanov doma ali v tujini.
Ob tem je vredno izpostaviti, da znaten delež nekdanjih študentov žanje uspehe na samostojni
avtorski poti (Preglednica 15). Tukaj imamo v mislih predvsem udeležbo in doseganje izrednih
rezultatov in nagrad na mednarodnem področju (Rovinj Photo Days, Trieste Photo Days). Študenti zasedajo tudi stene naših najvidnejših in najbolj referenčnih galerij.
Beležimo tudi veliko število sodelovanj v obliki rednega dela za renomirane slovenske komercialne fotografe. Študenti pri njih najprej asistirajo, opravljajo študijsko prakso nato pa z njimi
nadaljujejo v obliki plačanega dela.
Anket o tem sicer ne izvajamo več, ker je bil odziv zelo skromen, rezultati pa zato nerelevantni,
pač pa spremljamo tako zaposljivost kot odzive delodajalcev preko:
-

potreb po naših diplomantih in študentih,

-

informacijah o zaposlenosti ob zagovorih diplom,

-

neposrednih razgovorov s študenti in diplomanti

-

neposrednih pogovorov z delodajalci,

-

anketah in poročilih o Praktičnem izobraževanju.

Glede kvantitativnega spremljanja zaposljivosti si precej obetamo od namenskega portala, ki
ga razvija Univerza v Ljubljani ob finančni podpori MIZŠ.
Preglednica 15: Nekateri vidnejši dosežki študentov v š. l. 18/19.
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Študij študentom in študentkam v prvih dveh letih ponudi temeljna fotografska znanja, uvede
jih v tehnične in tehnološke zakonitosti dela z digitalno in analogno fotografijo, nauči jih prvih
vstopov na področja cele vrste fotografskih praks, ob tem pa jim razpre obzorja tudi na področju tistih fotografskih možnosti, kjer se fotografija povezuje z drugimi mediji in z drugimi strokami. Študenti ob tem prejemajo tudi teoretično in umetnostnozgodovinsko znanje fotografije.
Tretji letnik študija v okviru ateljejskega dela vodi k odkrivanju lastne avtorske izraznosti v izbrani smeri, zaključku študija in vstopu v svet fotografije. Ob koncu študija so strokovno podkovani zreli avtorji vizualnih podob. V ustvarjalnem okolju študente vodijo izkušeni in medijsko
prepoznavni profesionalci, ki jim na podlagi izkušenj, znanj in prepričanj odpirajo vrata v svet
po študiju.
Predmete vsebinsko redno dopolnjujemo z najnovejšimi spoznanji in prakso, tudi z ugotovitvami naših raziskav, skrbimo za medsebojno povezanost in usklajenost predmetov.
Predmetnik se sestoji iz predmetov, ki v 3. letih študentu nudijo doseganje sledečih predmetnospecifičnih kompetenc:
•

razumevanje optičnih procesov in fizikalnih osnov fotografije,

•

poznavanje celotnega procesa nastajanja analogne in digitalne fotografije,

•

razumevanje vloge fotografije v širšem vizualnem komunikacijskem kontekstu,

•

poznavanje osnov umetniškega izražanja, razvoj lastnega umetniškega potenciala, kritično ocenjevanje lastnega in tujega fotografskega dela,

•

poznavanje umetnostnozgodovinskega razvoja tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije,

•

pravilna izbira različnih tehnik za dosego zadanega cilja,

•

poznavanje računalniške obdelave fotografij,

•

poznavanje etičnih in moralnih principov za odgovorno fotografiranje,

•

poznavanje zakonitosti avtorskega prava,

•

poznavanje osnov računalniške video postprodukcije,

•

poznavanje osnov podjetništva in tržnega komuniciranja,

•

načrtovanje in izvajanje fotografskih projektov za potrebe naročnika,

•

poznavanje procesov priprave fotografij v tisku,

•

poznavanje organizacije dela na osebnem in timskem nivoju,

•

informiranost o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter zakonodaji in tehničnih predpisih na delovnem področju,

•

pozitivna profesionalna identiteta.

Analiza v š.l. 17/18 je pokazala smiselnost uvedbe novih predmetov in postopno uvajanje novih
predmetnih področji, katerih realizacijo načrtujemo za š.l. 21/22. Na podlagi analize smo tako
več prostora dali videografiji in filmskih študijah v sklopu predmeta »Praktikum specifičnih fotografskih tehnik«. Za namen izvedbe predmeta smo sklenili sodelovanje z dvema novima zunanjima sodelavcema (dr. Nika Autor in mag. Ciril Oberstar). V š.l. 18/19 smo tako dopolnili in
aktualizirali učne načrte nekaterih predmetov (Reportažna in dokumentarna fotografija I in II,
Avtorska fotografija, Likovna teorija in estetika, Kompozicija, Napredne in kreativne fotografske
tehnike, Praktično izobraževanje ter Praktikum specifičnih fotografskih tehnik). Dopolnjene
učne načrte smo dodali eNAKVIS.
Opustili smo nekatere izbirne predmete (Grafično oblikovanje, 3D aplikacije in Trženje in ržno
komuniciranje). Za te predmete že vrsto let ni zanimanje in so se tako pokazali za nepotrebne.
Ugotovitve letošnjega šolskega pri analizi predmetov, ki jih izvajamo in pa potrebami trga in
trendov kažejo na morebitno korenitejšo spremembo in prilagoditev programa v prihodnosti. V
š.l. 18/19 smo agregirali in proučili vse podatke, ki se tičejo predmetov in predavateljev. Na
podlagi rezultatov anket, formalnih in neformalnih pogovorov s študenti in predavatelji ter analize potrebami trga dela in spreminjajočih se trendov smo idejno začrtali oporne točke in smernice razvoja učnega programa. V š.l. 19/20 predvidevamo podrobnejšo analizo programa in
morebitne korenitejše spremembe.
3.1.4.5. Ocena stanja in usmeritve glede študijskega programa in izvedbe

Študijski program in izvedba daje ustrezne rezultate – kompetentne diplomante, ki so
na trgu delovne sile visoko cenjene in uspešne. Vsekakor bi si želeli, da jih je bistveno
več. Kljub možnim usmeritvam in večji širini in poglobljenosti znanj na področjih, na
katere se primarno usmerijo z izbiro izbirnih predmetov (predvsem fotografskih atelje-

jev) in deloma diplomami, so zaradi temeljnih znanj iz področja vizualnega komuniciranja zmožni vstopati tudi na druga podpodročja fotografije in druga sorodna področja
ter pridobivati nova znanja. Program se redno dopolnjuje in vsebinsko dopolnjuje in
izvedbeno optimizira (tako glede načina kot kadrovske zasedbe) z namenom učinkovito usposabljati visoko kompetentne diplomante. Študentom nudimo pomoč v obliki
skupinskih in individualnih konzultacij, študijskih krožkov, dodatnih skupinskih vaj,
možnosti individualnih vaj v prostorih šole z uporabo opreme in izdelkov, izposojo določene opreme za vaje doma in na terenu ipd. Izvedba poteka po dosti vnaprej znanem
urniku, sprememb je zelo malo, le v res nujnih primerih. Študijski rezultati se nekoliko
razlikujejo od generacije do generacije, kar je v veliki meri posledica velikih razlik med
generacijami, kar skušamo premoščati s sprotnim spremljanjem rezultatov posameznih študentov in jim pomagati pri premoščanju težav pri študiju, ter z optimizacijo izvedbe in pomoči, ne pa z nižanjem kriterijev. Glede na rezultate v tem šolskem letu,
vidimo, da bomo morali temu posvetiti še več pozornosti in aktivnosti.
Realizacija ključnih usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 ter plana za š.l. 2018/19 je razvidna
iz Preglednice 16.

Preglednica 16: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19.
Ključne usmeritve za 2018/19

realizacija

Vsebinske in izvedbene dopolnitve predmetov v
skladu z usmeritvami iz samoevalvacije 2017/18
Ažuriranje učnih načrtov v novih formularjih NAKVIS
in vnos le-teh ter programa v eNAKVIS
Sprememba izbirnih predmetov in vnos v eNAKVIS
(ukinitev predmetov Grafično oblikovanje, Trženje in
tržno komuniciranje ter 3D aplikacije)
Sprememba nosilca predmeta Praktično izobraževanje in Praktikum specifičnih fotografskih tehnik
Sprememba izvajalcev dela predmeta Praktikum specifičnih fotografskih tehnik in Multimedijskih aplikacij

realizirano

Praktično izobraževanje: sklenitev dodatnih pogodb
za praktično izobraževanje z delodajalci z ustreznimi
mentorji, dopolnjena/spremenjena navodila za izvajanje praktičnega izobraževanja (dodani obvezni obiski
razstav, galerij)

Opombe

realizirano
realizirano

Realizirano
Realizirano
(dva
nova zunanja sodelavca dr. Nika Autor
in mag. Ciril Oberstar)
Delno realizirano

Stalna naloga dopolnjevanje baze delodajalcev za prakse

Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 17.

Preglednica 17: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Opombe

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
Slaba odzivnost študentov in diplomantov na ankete otežuje pridobivanje njihovih mnenj oz. ocen

-

Problem premajhnega deleža je vezan na dinamiko zaključevanja
študija/(ne)motiviranost za diplomiranje

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

Izredno slabo predznanje ob vpisu na
študij

3.2.

dopolnitev
sistema
(navodil,
obrazcev idr.) v pomoč pri dogovarjanju prakse pri delodajalcih in
ocenjevanje (anketa za študente,
kriteriji ocenjevanja ipd.)
uvedba neobveznega rokovnika
za spodbudo študentom
pridobiti dodatne pogodbe z delodajalci z ustreznimi nosilci
razmisliti o izpolnitvi ankete za
predmet kot pogoju za pristop k
izpitu
razmisliti o zmanjšanju števila anket z združevanjem
SOD nameniti izključno e-referatu (redovalnica, prijave in odjave od izpitov), ostalo prenesti v spletno učilnico

Nadomeščamo z individualnimi pogovori,
deloma
s
sestanki ipd.

Razviti novi SOD ali preiti na komercialno dosegljiv analog
Proučiti možnosti izvajanja dela programa (predavanj) na daljavo
Proučiti smiselnost uvedbe neformalnih visokostrokovnih (ponovitvenih,
dopolnilnih) naprednih izobraževanj
(teoretične osnove za posamezna področja, nove tehnike ipd.) in poskusna
uvedba, če pozitivna odločitev
Proučiti možnosti razširitve »uvajalnega seminarja« v 60+ urni tečaj fotografije, kot priporočen predpogoj ob
vpisu

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE – DELNI ŠTUDIJI (MODULI) IN NEFORMALNA
IZOBRAŽEVANJA

Na tem področju lahko naše aktivnosti razdelimo na 3 segmente:
a. Za naše študente, absolventke brez statusa in diplomantke
b. Za splošno zainteresirano javnost
c. Za oboje iz a) in b)
Te segmente pokrivamo z:
-

z izvajanjem delnih študijev – modulov, ki so del visokošolskih študijev Kozmetika in
Fotografija (podrobneje obravnavano v tč. 3.1.)

-

vsakoletno izvedbo Kongresa kozmetike in velnesa (prej Festival kozmetike in velnesa) s
plenarnimi in krajšimi predavanji (pretežno naših študentk in diplomantk), delavnicami,
predstavitvami ipd.

-

bienalnim izvajanjem multidogodkovnega projekta FOTO VIST s predavanji, projekcijami,
razstavami ipd.

-

omogočanjem našim absolventom in diplomantom:
o

opravljanja dodatnih (izbirnih) predmetov pod ugodnimi pogoji

o

omogočanje udeleževanja tečajev s področja kozmetike na partnerskem Zavodu
AI s popustom na redne cene za naše študentke in diplomantke

o

svetovanjem absolventom in diplomantom ter omogočanjem obnavljanja znanja ter
najema prostorov in opreme (v studiu, praktikumih, izposoja opreme) po posebnih
znižanih cenah

o

omogočanjem brezplačne udeležbe na nekaterih predavanjih v vseh študijskih
programih

o

mnogimi sodelovanji z različnimi institucijami in gospodarstvom pri izvedbi
mentoriranih »komercialnih« naročil znotraj »Studia V« (kariernega huba za mlade
kreativce, ki ga vzpostavljamo), kjer študentje fotografije sodelujejo z visoko
referenčnimi mentorji pri izvedbi »naročil«.

Možnosti, ki jih nudimo preko navedenih aktivnosti našim študentom, absolventom in diplomantom ter drugim zainteresiranim so dobre, kvalitetne. Kot navedeno v tč.3.1. pa se kaže
izrazita potreba po strokovno izvedenih vsebinsko poglobljenih tečajih in drugih oblikah izobraževanja iz zahtevnejših/naprednih in specialnih vsebin tako na področju kozmetike kot tudi
fotografije. Ta vrzel se kaže kot priložnost za VIST. Zato smo v š.l. 2018/19 zasnovali prvi
kompleksni tečaj s področja kozmetike (celoviti pristopi k obravnavi telesne pojavnosti), ki smo
ga izvedli ob logistični podpori Zavoda AI, ki sicer izvaja različne krajše tečaje in ima ustrezni
know how, ter ta tečaj tudi v prilagojeni obliki posebej za potrebe salona naše alumne.
Ključne pomanjkljivosti in usmeritve pa so navedene v Preglednici 18.
Preglednica 18: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Opombe

Pomanjkanje kvalitetnih neformalnih
izobraževanj v Sloveniji iz naprednih in
specialnih vsebin, še zlasti s področja
kozmetike

Proučiti
možnosti/smiselnost
uvedbe
ponovitvenih,
poglobitvenih in specialnih tečajev
(prednostno
za
področje
kozmetike) in poskusna uvedba
samostojnega izvajanja

Samostojna
izvedba
(namesto
skupaj z Zavodom
AI) kaže prednosti v
prepoznavanju visoke kakovosti/poglobljenosti.

Razmeroma malo zanimanje za module,
še zlasti iz kozmetike

Proučiti smiselnost intenzivnejše
promocije modulov kot možnosti
za izpopolnjevanje

3.3.

VKLJUČENOST ŠTUDENTOV V DRUGE AKTIVNOSTI VIST IN DRUGA
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Študentke in študente intenzivno vključujemo v različne naše aktivnosti z namenom
povečevanja in dopolnjevanja njihovih kompetenc in referenc ter vzpostavljanja povezav z
delodajalci in različnimi ustanovami, hkrati pa jim s plačilom za opravljeno delo pomagati pri
premagovanju finančnih bremen študija in življenja. Vključeni so bili (odvisno od študijske
smeri):

-

v praktično v vse raziskovalne, razvojne, produkcijske in druge projekte, ki smo jih v š.l.
2018/19 izvajali največ doslej (več v t.č……); nekatere smo pridobili namensko za
vključevanje študentov (t.i. študentske projekte PKP in ŠIPK Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS s sofinanciranjem Evropskega
socialnega sklada in MIZŽ);

-

kot demonstratorke in demonstratorje pri izvajanju vaj ter pomoč pri urejanju prostorov,
opreme in izdelkov za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisi;

-

pri izvajanju komercialnih projektov na naročnike iz gospodarstva;

-

pri organizaciji in izvedbi različnih strokovnih in informativnih dogodkov, kot so:
o

9. Kongres kozmetike in velnesa (priprave, organizacija, izvedba, nekatera
predavanja in delavnice),

o

delavnice v okviru programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo po
srednjih šolah,

o

priprava in izvedba 5 razstav ter priprava izvedbe multidogodkovnega projekta
FOTO VIST 2019 (izveden jeseni 2019),

o sodelovanje na 4 večdnevnih delavnicah (v Romuniji, na Malti, Slovaški in Italiji) v
okviru projekta Erasmus+ Cheritage – Visual library of cultural heritage) ter pri
pripravi delavnic za ca 30 udeležencev iz 7 držav v okviru tega projekta v Ljubljani
(izveden oktobra 2019),
o

priprava in izvedba predstavitve na Informativi 2019 ter več predstavitev VIST oz.
študijev po srednjih šolah, na Foto sejmu idr.

o
-

sodelovanje na fotografskem natečaju (NE)VARNO Sonce.

Pri pripravi publikacij (člankov, študijskih gradiv ipd.) ter pri snemanju oz. pripravi
prispevkov za medije.

-

v komercialne projekte nekaterih izvajalcev pedagoških procesov Oddelka za fotografijo
(fotografiranje, ličenje).

-

Fotografiranju dogodkov VIST ter produkciji promocijskih materialov (fotografij, videov).

-

Pri izvedbi zaključne modne revije Oddelka za tekstilije Naravoslovno tehniške fakultete
UL (ličenje, fotografiranje).

Skupaj je bilo v vse navedene aktivnosti vključenih skoraj polovica vseh študentk in študentov
višjih letnikov in absolventov, možnosti vključevanja pa so deloma presegale njihov interes.
Tako je bilo npr. samo v 2 projekta PKP in 2 projekta ŠIPK vključenih 19 študentk kozmetike
obeh stopenj, 17 študentov in študentk fotografije, poleg tega pa še 10 študentov drugih
fakultet (Medicinske fakultete, ALUO, FDV in Biotehniške fakultete), sodelovali pa so s 7
gospodarskimi in družbenimi partnerji; v projektu Pametno s soncem za zdravo in mladostno
kožo je sodelovalo 6 študentk kozmetike, samo v projekt s podjetjem Medot Wines pa je bilo
vključenih 10 študentk in študentov fotografije.
Za organizirano druženje v okviru VIST študentke in študentje niso bili zainteresirani
predvsem iz razlogov, navedenih v tč. 3.1 (delo in druge obveznosti). Tako npr. ni uspel
poskus organizacije prednovoletne zabave in piknika; opažamo pa, da se študentje
fotografije precej družijo izven šole, študentke kozmetike pa precej manj.
Za študentke kozmetike 1. in 2. st. smo v š.l. 2019/20 izvedli 2 ekskurziji s kratkim tečajem iz
ličenja in predstavitvijo izdelkov v MAC (Trst) in v Kozmetiko Afrodita (prikaz izbranih kozmetičnih postopkov z izdelki Afrodita). Za študente fotografije smo organizirali dvodnevno ekskurzijo na velik foto dogodek v Bratislavi, med študijem imajo tudi več ogledov različnih likovnih
in fotografskih razstav.
Z galerijami v Ljubljani smo dogovorjeni za možnost brezplačnih ogledov razstav za vse študentke in študente, s sponzorji pa za posebne popuste za naše študente in z nekaterimi tudi
za diplomante.

3.4.

ALUMNI

Alumni klub VIST kozmetika smo ustanovili julija l. 2014 in je do začetka l. 2018 uspešno deloval s kvartalnimi srečanji in ustaljenim dnevnim redom: strokovno predavanje ene od članic,
razprava o aktualnih dogajanjih na področju kozmetike in oblikovanje stališč. Udeleževalo se
je ca 10-20 diplomantk (članic) in drugih vabljenih (absolventk in študentk 3. letnika). Organizacijsko in strokovno podporo je nudil VIST. Vendar je interes počasi usihal, predvsem ni bilo
interesa za vodenje kluba, v odsotnosti sodelavke VIST (porodniški dopust), ki je neformalno
»poganjala« delovanje kluba, pa je delovanje zamrlo, tako da se v š.l. 2018/19 klub ni sestajal.
Ne glede na to pa so medsebojni stiki med diplomantkami in absolventkami (brez statusa) ter
VIST intenzivni, mnogoteri. Povezovanje in sodelovanje poteka preko (glejte tudi tč. 3.2.):

-

povabil na dogodke VIST, kot so vsakoletni Festival oz. Kongres kozmetike in velnesa,
vsakoletna podelitev diplom, različne delavnice ipd. in srečevanj ob teh dogodkih (zlasti v
okviru Kongresa);

-

njihove izvedbe predavanj, delavnic in predstavitev na Kongresu kozmetike in velnesa (s
posebnim popustom za najem razstavnega prostora) – na 9. kongresu septembra 2019 so
izvedle 6 predavanj in delavnic ter predstavitve na 4 razstavnih prostorih;

-

sodelovanja pri nekaterih pedagoških procesih za izbrane tematike (v 18/19 HIFU, srednje
globoki pilingi, micro-needlingi);

-

omogočanja udeležbe na tečajih Zavoda AI po posebnih cenah;

-

omogočanja popustov pri nekaterih ponudnikih kozmetičnih izdelkov;

-

omogočanja brezplačne udeležbe na nekaterih predavanjih v študijskih programih;

-

pomoči pri publiciranju njihovih člankov (npr. v Dermanovi);

-

njihovega sodelovanja pri pripravi publikacij (člankov, študijskih gradiv, patentov ipd.) ter
pri snemanju oz. pripravi prispevkov za medije;

-

svetovanja ter omogočanja obnavljanja znanja ter najema prostorov VIST in opreme po
posebnih znižanih cenah;

-

omogočanja prakse našim študentkam pri njih in pomoči pri iskanju kadrov za njihove
potrebe;

-

vključevanja v nekatere naše projekte in vključevanje nas v njihove oz. projekte njihovih
delodajalcev;

-

nekatere promocijske aktivnosti za njih (npr. objave o njihovih aktivnostih, salonih ipd. na
naših družbenih omrežjih in v medijih);

-

pobud za sponzorsko in druge vrste sodelovanj med VIST in njihovimi delodajalci (na ta
način so se odločili za sponzorsko sodelovanje sponzorji, kot so Estetika Holy Land,
Prokozmetika, Medadria, v dogovarjanju Biodroga BB, Bomerx);

-

pomoči pri razreševanju strokovnih vprašanj z Zdravstvenim inšpektoratom;

-

obveščanje o pomembnih zadevah na strokovnem področju (npr. o razpisu za člane komisij
za preverjanje znanj v NPK s področja kozmetike ter pomoč pri prijavah na razpis).

Alumni klub VIST Fotografija je bil zaradi manjšega števila diplomantov ustanovljen l. 2017 kot
eden od dogodkov v okviru Foto VIST 2017, vendar pa delo kluba v formalni obliki kljub našim
naporom nikoli ni zaživelo. Nazadnje smo poskusili klub aktivirati v š.l. 2018/19 tako, da smo
se dogovorili z eno od najbolj aktivnih diplomantk, da prevzame vodenje, ter preverjanje interesa med vsemi diplomanti, ki pa interesa za delovanje v okviru kluba niso izrazili, oz. se jim
je zdel klub nepotreben, saj, kot je bilo prevladujoče mnenje, sodelovanje med alumni in VIST
itak poteka. Oblike sodelovanja oz. delovanja alumnov (kamor štejemo tudi absolvente brez
statusa) v okviru VIST so namreč:

-

povabila k sodelovanju na razstavah v naši produkciji, na katera se radi odzivajo;

-

povabila k izvedbi predavanj in delavnic v okviru multidogodkovnega bienalnega projekta
Foto VIST, na katera se radi odzivajo;

-

vabila na razstave in druge dogodke v naši organizaciji (npr. vsakoletna podelitev diplom)
ter srečevanja ob teh dogodkih;

-

sodelovanje v naših produkcijskih in komercialnih projektih (npr. projekt z Medot Wines,
fotografiranja za naročnike, kot so Flaviar ipd.);

-

nudenjem možnosti najema fotografskega studia in opreme po posebnih ugodnih cenah;

-

sodelovanje pri izvajanju pedagoških aktivnostih za izbrane tematike;

-

pomoči pri publiciranju njihovih člankov (npr. v Digitalni kameri);

-

nekatere promocijske aktivnosti za njih (npr. objave o njihovih aktivnostih na naših
družbenih omrežjih in v medijih).

Oboji alumni nam predstavljajo pomemben dodatni vir informacij iz prakse in odzivov na ustreznost njihovih kompetenc ter študijskega programa.
Tako ocenjujemo, da je sodelovanje alumnov (kamor štejemo tudi absolventke in absolvente
brez statusa študenta) ter VIST dobro kljub temu, da sodelovanje ne poteka formalizirano v
okviru alumni klubov. To kaže na njihovo zadovoljstvo s študijem pri nas in pridobljenimi kompetencami ter pripadnost VIST-u. Hkrati pa ugotavljamo, da so to predvsem alumne in alumni
z boljšimi rezultati med študijem, kar je razumljivo, a »slabše« nekdanje študentke in študenti
predstavljajo potencial in izziv za prihodnje.
Usmeritve za š.l. 2019/20 so zato:
-

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;

-

nadaljevati z dosedanjimi aktivnostmi in načini.

4. RAZISKOVALNA, STROKOVNA IN DRUGA USTVARJALNA DEJAVNOST
VIST se skladno s strategijo uspešno razvija v osrednjo visokošolsko izobraževalno, raziskovalno, strokovno in razvojno ustanovo na področjih delovanja. Izobraževalno dejavnost VIST
temelji, 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 in prezentira oz. diseminira s publikacijami, razstavami in preko
medijev, skrbi za razvoj predmetnih področij ter uveljavljanje poklicev diplomantov. V to dejavnost vključujemo tudi študente vseh programov. Raziskave ter umetniško in drugo ustvarjalno delo so tudi sestavine diplomskih, magistrskih in nekaterih projektnih nalog študentov. Za
stimuliranje tega smo pridobili tudi t.i. študentske projektov PKP in ŠIPK, v katerih so do
vključno š.l. 201819 sodelovalo ca 80 študentov in študentk vseh treh naših programov ter
drugih fakultet, mentorji pa so bili iz več družbenih in gospodarskih partnerjev (več v tč…..).

4.1. Oddelek za kozmetiko
4.1.1. Razvoj
L. 2009 se je VIST vpisal v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS z raziskovalno skupino
Zdravo življenje kot del Oddelka za kozmetiko, l. 2014 pa znotraj tega oddelka ustanovil Inštitut
za kozmetiko, s čimer se povečuje prepoznavnost VIST tudi kot osrednje raziskovalne organizacije na področju kozmetičnih raziskav v Sloveniji, in sicer z raziskovalnim in razvojnim delom
najprej predvsem za domača (Ilirija d.d., Be-Aikon d.o.o., Vastok d.o.o., Valens d.o.o., TICCOPI) in še več za tuja podjetja, kot so Haslauer GmbH, Ionto Comed GmbH (oba Nemčija, s
slednjim, ki je največji nemški porizvajalec tovrstne opreme smo trajno sodelovanje), Dino-lite
(Nizozemska), Cortex (Danska, za katerega smo že več let tudi učni center za kozmetično
diagnostiko z njihovimi instrumenti), zadnja leta pa vedno več tudi v okviru projektov in programov, pridobljenih na javnih razpisih ARRS in različnih ministrstev samostojno ali v partnerstvu
z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in podjetji.

V okviru platforme Strategija pametne specializacije (SPS) smo skupaj s Fakulteto za farmacijo
dosegli, da je bila (naravna) kozmetika uvrščena v strateško domeno, t.i. SRIP Medicina-zdravje (s čimer se je kozmetika prvič doslej uvrstila v področje medicine-zdravja). V okviru tega
SRIP smo pripravili bistvene dele akcijskega načrta poddomene Naravna zdravila in naravna
kozmetika (del o naravni kozmetiki), vendar pa žal delovanje tega SRIP ni potekalo v želeni
smeri in smo iz njega izstopili. Prav na osnovi našega dela skupaj s Fakulteto za farmacijo je

bil turizem uvrščen med strateška področja SPS, saj je predstavljal naš predlog projektov temelj inovativnosti področja, vendar pa nas je na podlagi tega ustanovljeni SRIP Turizem v
veliki meri izigral.
Kot partner v konzorciju SPS pridobili enega od 9 strateških projektov RS Food for future,
katerega nosilec je Žito d.d., z izvajanjem 4-letnega projekta pa smo začeli v septembru 2016;
v njem sodeluje 16 partnerjev (Žito, Droga Kolinska, Frutarom Etol, Mlekarna Celeia, JataEmona, Medex, Amba, Valens; UL LJ, UL MB, IJS, KI, NIB, KIS, VIST) .
S sodelovanjem z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami smo l. 2015 pridobili program
ARRS 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.
V š.l. 2018/19 smo skupaj pridobili aplikativni ARRS raziskovalni projekt (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.
L. 2016 smo na pobudo udeleženk našega Festivala kozmetike in velnesa začeli z aktivnostmi
za urejanje področja pedikure v Sloveniji in ob podpori Koordinativne skupine za obvladovanja
diabetesa pri Ministrstvu za zdravje in v sodelovanju z Diabetološkim oddelkom UKC Lj vodimo te aktivnosti. Ustanovili smo Delovno skupino za pedikuro s ca 80 člani, pripravili koncept
urejanja in ta koncept postopoma uresničujemo v sodelovanju z Diabetološkim oddelkom UKC
LJ.

L. 2015 smo na razpisu Ministrstva za zdravje za programe krepitve in varovanja zdravja uspeli
s programom Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo. 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. 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.
Za dvig strokovnosti in kakovosti ter uveljavljanju poklicev svojih diplomantov že od l. 2011
vsako leto organiziramo Festival kozmetike in velnesa. Na njem poleg plenarnih predavanj

uveljavljenih strokovnjakov s področja kozmetike in medicine, rezultate svojih raziskav pa
predstavljajo tudi študentje in alumne. Ker je Festival prerastel festivalske okvire in prostorske
možnosti naših prostorov, smo ga l. 2018 preselili v Domus Medica, l. 2019 pa preimenovali v
Kongres kozmetike in velnesa – tokratna 9. izvedba septembra 2019 je presegla vse prejšnje,
saj je bilo prijavljenih preko 400 udeležencev, poleg plenarnih predavanj v veliki predavalnici
pa so se odvijale delavnice in predstavitve še v 3 manjših predavalnicah in na razstavnih prostorih preko 30 podjetij. Tako je že več let to osrednji strokovni dogodek na področju kozmetike
in velnesa v Sloveniji.
Rezultate predstavljamo v znanstvenih in strokovnih publikacijah, za širšo javnost pa jih predstavljamo v medijih in dogodkih, kot je Kongres kozmetike in velnesa, z njimi pa tudi dopolnjujemo vsebine študijev. Rezultati so tudi patentirani z dvema patentoma, pri katerih so sodelovalo 4 študentke magistrskega študija.

4.1.2. Stanje
V š.l. 2018/19 smo izvajali največje število projektov in programov doslej, in sicer:
-

aplikativni projekt ARRS Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri
odraslih prebivalcih (od 1.7.19, 3 leta; Inšt. za nutricionistiko, UKC, NIJZ);

-

raziskovalni program ARRS Prehrana in javno zdravje (nosilec Inštitut za nutricionistiko,
sodelujoči VIST, UKC Lj, Biotehniška fakulteta, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja)
pridobitev koncesije za novo obdobje); pridobitev koncesije za novo obdobje 6. let od
1.1.19;

-

Program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo (sofinanciranje Ministrstvo za
zdravje, partner NIJZ, 1.1.17-2.11.19): izvedba vrste delavnic po šolah ter na 9. Kongresu
kozmetike in velnesa;

-

Strateški projekt RS Funkcionalna živila prihodnosti v okviru Strategije pametne
specializacije RS (od 1.9.2016-30.6.2020)

-

Študentski projekti 2 PKP in 2 ŠIPK (oba oddelka; tč. 4.3.)

-

9. Kongres kozmetike in velnesa s ca 400 udeleženci, 33 razstavljavci, plenarnimi
predavanji in vzporednimi dogodki (predavanji in delavnicami) v 3 predavalnicah in
razstavnem delu

-

Vodenje aktivnosti za ureditev področja pedikure v Sloveniji: ustanovitev Komisije za
uvrščanje na sezname pedikerjev in nosilcev dejavnosti, razpis za uvrščanje na seznam
pedikerjev, dopolnitev predloga klasifikacije pedikure po tipih in posredovanje predloga
Ministrstvu za zdravje; strokovno razčiščevanje z RSK pri MZ in Zdravstvenim
inšpektoratom; predlog za ustanovitev RSK za kozmetiko pri MZ).

-

Zasnova novega RR projekta (ugotavljanje učinkov v okviru razvoja nove kozmetične
aparature) za nemško firmo Ionto Comed GmbH.

V š.l. 2018/19 smo zaradi spremembe pristojnosti Bioetične komisije RS pri Ministrstvu za
zdravje razširili in dopolnili sistem delovanja interne Etične komisije delovanje za potrebe etičnih presoj za zunanje naročnike.

4.2. Oddelek za fotografijo
4.2.1. Razvoj
Pedagoški kader Oddelka za fotografijo intenzivno deluje v slovenskem in mednarodnem prostoru na področju umetniške in komercialno-avtorske dejavnosti z razstavami, projekti za naročnike ipd. V te projekte pogosto vključujejo tudi študente, kar je za njihov razvoj in uveljavljanje zelo pomembno. Vedno pomembnejši del ustvarjalnega dela predstavljajo tudi projekti v
organizaciji Oddelka za fotografijo, kot so razstave, projekti za naročnike, ki jih želimo v prihodnje še povečevati, študentski projekti PKP in ŠIPK, osrednji dogodek v naši organizaciji pa
predstavlja bienalni multidogodkovni projekt Foto VIST, ki ga organiziramo že od l. 2013, od
tega 3-krat v okviru Meseca fotografije – Fotoničnih trenutkih galerije Photon, s katero sodelujemo že od samega začetka. Sodelovanje smo razvili tudi z drugimi galerijami in muzeji, kot
so Jakopičeva galerija v Ljubljani, Mestni muzeji Ljubljane, galerija MiKaDo v Ljubljani, MAO,
Layerjeva hiša v Kranju, … v Velenju, idr., kar nam omogoča organizacijo razstav in drugih
dogodkov v njihovih prostorih oz. v sodelovanju z njimi, ter brezplačen vstop za naše študente.
l. 2016 smo prvič za tovrstno dejavnost pridobili sofinanciranje iz javnih virov – projekt ISO0 je
delno sofinancirala Mestna občina Ljubljana, kar je kljub zelo majhnemu znesku predstavljalo
mejnik, nato pa ponovno za projekt Foto VIST v š.l. 17/18.
l. 2018 smo s prijavo na razpis Ambasade ZDA v Sloveniji pridobili financiranje projekta »Traces of Real«, ki smo ga izvedli v partnerstvu Muzeja novejše zgodovine v š.l. 2018/19.
Žal na več razpisih nismo bili uspešni (2x s prijavo na razpis MOL, 1x s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo iz formalnih razlogov, 1x s prijavo na razpis Ambasade ZDA. Oddelek za
fotografijo je namreč že uveljavljen producent kulturno-umetniških vsebin na področju fotografije, kar pa ne zadošča za merila za kandidiranje na razpisih Ministrstva za kulturo, ki nam
formalno omejuje prijavo z razlogom ker je naša primarna dejavnost izobraževanje in ne umetniško ustvarjanje.

l. 2018 smo uspeli v sodelovanju s partnerji iz še 7 držav EU pridobiti prvi EU projekt Erasmus+
Visual librariy of cultural heritage (Cheritage), ki smo ga začeli izvajati s š.l. 2018/19 in bo trajal
do konca š.l. 2019/20, v njega pa je vključenih več naših študentov.
Postopoma razvijamo tudi komercialno dejavnost, v katero vključujemo naše študente in
alumne. Čeprav z malim obsegom smo preboj naredili v š.l. 2018/19 z navezavo prvega
večjega partnerja na nas, to pa nas vodi v oblikovanje ideje za ustanovitev inkubatorskega
centra za fotoprodukcijo za naročnike, s katerim bi povezali naše študente, alumne, mentorje
in druge strokovnjake v produkcijski center za naročnike.
l. 2018 smo uspeli v sodelovanju s partnerji iz še 7 držav EU pridobiti prvi EU projekt Erasmus+
Visual librariy of cultural heritage (Cheritage), ki smo ga začeli izvajati s š.l. 2018/19 in bo trajal
do konca š.l. 2019/20, v njega pa je vključenih več naših študentov.
Postopoma razvijamo tudi komercialno dejavnost, v katero vključujemo naše študente in
alumne. Čeprav z malim obsegom smo preboj naredili v š.l. 2018/19 z navezavo prvega
večjega partnerja na nas, to pa nas vodi v oblikovanje ideje za ustanovitev »Studia V« kariernega inkubatorja za mlade kreativce (centra za fotoprodukcijo za naročnike), s katerim bi povezali naše študente, alumne, mentorje in druge strokovnjake v produkcijski center za naročnike.

4.2.2. Stanje
V š.l. 2018/19 smo izvajali največje število projektov in programov doslej, in sicer:
-

evropski projekt Visual library of cultural heritage (Cheritage), v katerem sodelujemo z
ustanovami iz 7 evropskih držav, jeseni 2019 VIST organizira večdnevno delavnico za
30-40 udeležencev iz partnerskih ustanov;

-

prvi projekt v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA Po sledeh resničnega: Na poti
med Iowo in Slovenijo, v okviru katerega smo med drugim izvedli tudi razstavo pokojnega ameriškega fotografa Hanna Hartda v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v
Ljubljani,

-

Pogovor z renomiranim fotografom Paulom Ickovicem v Galeriji MiKaDo,

-

4 t. i. »študentske projekte« - dva iz programa Po kreativni poti do znanja (PKP) in dva
iz programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), v okviru katerih
smo pripravljali materiale za vizualno prezentacijo in komuniciranje fotografske in nekaterih drugih dejavnosti, se ukvarjali z znanstveno fotografijo, s starimi fotografskimi
tehnikami, zasnovali učbenik o teh tehnikah ter pripravili razstavo CIANOTIPIČNO,

-

projekt Trilogija za znano vinarsko hišo Medot Wines, v katerem je 10 študentov pripravljalo kreativne reklamne fotografije za to prestižno blagovno znamko,

-

Fordov fotografski izziv v sodelovanju z oddajo Avtomobilnost TV Slovenija,

-

fotografski natečaj [NE]VARNO SONCE ter razstava fotografij 10 finalistov natečaja, ki
smo ga izvedli v sodelovanjem z Oddelkom za kozmetiko VIST,

-

razstava V raznolikosti odprti ob 10-letnici ustanovitve Oddelka za fotografijo in akreditacije študija fotografije,

-

pripravljali FOTO VIST 2019, večdogodkovni projekt iz polja vizualne umetnosti, ki smo
ga naslovili KOMPONENTA ČASA in je bil izveden jeseni 2019 ter z njim zaključili 10letnice študija fotografije.

4.3 Skupni projekti Oddelka za kozmetiko in oddelka za fotografijo
Oddelka občasno sodelujete že vrsto let, zlasti študentje fotografije pri realizaciji projektov Oddelka za kozmetiko, pri katerih je pomembno pridobiti ustrezne fotografije (npr. pri projektu za
podjetje Vastok; pri opremljanju Oddelka za kozmetiko z opremo in ekspertizo za fotodokumentiranje stanj kože in telesno pojavnosti; pri pridobivanju vizualnih materialov za dokumentiranje in promocijo dejavnosti – fotografiranje, snemanje, ličenje, predvsem pa tudi pri skupnih
reklamnih in modnih projektih študentov in študentk fotografije in kozmetike v okviru predmetov
Reklamna in modna fotografija II in Modno in fotografsko ličenje).
V zadnjih letih to sodelovanje oddelka povečujeta oz. poglabljata predvsem s t.i. študentskimi
projekti PKP (po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (študentski inovativni projekti za družbeno
korist) Evropskega socialnega sklada in MIZŠ, pri katerih pridobivanju smo med najuspešnejšimi visokošolskimi ustanovami, ter v okviru programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo, v okviru katerega smo v š.l. 17/18 organizirali fotografski natečaj, v š.l. 2018/19
pa razstavo izbranih fotografij iz tega natečaja (NE)VARNO SONCE.
Projekti PKP in ŠIPK v š.l. 2018/19 so bili:
-

Razvoj

in

vzpostavitev

knjižnice

kreativnih

materialov

za

namen

spletnega komuniciranja na področju kozmetike (partnerja RoSoft računalniške storitve
Robet Kreslin s.p. in 3D-VIZ, interaktivne in internetne rešitve, d.o.o.)
-

Razvoj baze vizualnih materialov za namen celovitega komuniciranja in promocije
fotografi-je (partnerja Primož Lukežič s.p. in BASIC, zavod za razvoj audio vizualne
kulture in oblikovanja);

-

Razvoj strokovnih osnov za urejanje področja oskrbe nog ter preventive, s poudarkom
na diabetikih (partner Zdravstveni zavod Revita);

-

Reinvencija, ohranjanje in promocija zgodovinskih fotografskih tehnik in postopkov
(partner Kulturno umetniško društvo atelje Mikado).

4.4. Ocena stanja in usmeritve
VIST se je razvil v osrednjo slovensko visokošolsko izobraževalno, raziskovalno, strokovno in
razvojno ustanovo na področju kozmetike ter osrednjo visokošolsko izobraževalno ustanovo
na področju fotografije, na katerem postaja tudi pomemben producent. 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 na raziskovalno-razvojnem in strokovnem kot
na umetniško-produkcijskem področju smo v š.l. 2018/19 pridobili in realizirali največje število
projektov doslej in v nje vključili tudi največje število študentov in alumnov.
Rezultate zelo uspešno prezentiramo v znanstvenih in strokovnih publikacijah, patentih, na
razstavah in delavnicah ter v medijih; na osnovi navedenega dela snujemo tudi 2 učbenika.
Raziskovalna oz. znanstvena uspešnost je razvidna iz SICRIS-a, umetniško-produkcijska
uspešnost pa z odmevnimi razstavami in drugimi dogodki v organizaciji Oddelka za fotografijo
in drugih organizatorjev, tudi v samostojnih nastopih študentov in diplomantov, objavami, nagradami ipd., vendar pa bi bilo za nadaljnje delo in širjenje nujno pridobiti dodatna sredstva iz
javnih in drugih virov. Z dejavnostjo in rezultati VIST pomembno vpliva na razvoj področij delovanja.
Realizacija ključnih usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 ter plana za š. l. 2018/19 je razvidna
iz Preglednice 19.
Preglednica 19: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19.
Ključne usmeritve za 2018/19
Realizacija
Opombe
Izvedba pridobljenih projektov in programov po planu
Prijava aplikativnega raziskovalnega
projekta na razpis ARRS
Pridobitev in realizacija novih projektov PKP in ŠIPK
Pridobitev koncesije za raziskovalni
program Prehrana in javno zdravje za
naslednje obdobje
Priprave Foto VIST 2019 in izvedba
pomladi 2019

realizirano
Projekt pridobljen
Pridobljena in realizirana 2 PKP in 2 ŠIPK
Realizirano, pridobljena koncesija za 6
let
Realizirano
jeseni
2019

Realizacija s pomladi prestavljena
na jesen 2019 zaradi večjega števila
dodatnih projektov z realizacijo pomladi

Uvesti komercialno dejavnost z visokostrokovnimi storitvami z vključevanjem študentov in alumnov

Pridobitev dodatnih projektov s prijavami na razpisih in sodelovanji s partnerji

Realizirana zasnova
in izvedenih nekaj aktivnosti v manjšem
obsegu s potencialom za širjenje
Realizirano

Pridobljeni projekti na razpisih Ambasade ZDA, Erasmus+ (Cheritage), MOL; projekti s poslovnimi
partnerji: Trilogja (Medot Wines),
Avtomobilnost

Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 20.

Preglednica 20: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

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

Intenzivirati aktivnosti za pridobivanje
projektov neposredno za gospodarske
partnerje

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

Uveljavljati interno Etično komisijo za
naročnike
Pridobiti vsaj 2 projekta PKP in ŠIPK,
prednostno za nadaljevanje aktivnosti za
učbenika iz zgodovinskih fotografskih
tehnik in sprememb na nogah
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
-

Opombe

5. SODELOVANJE IN VPLIV NA DRUŽBENO OKOLJE
VIST je razvil dobro sodelovanje z dejavniki na predmetnih področjih študijev, ki jih izvaja:
-

Z vzpostavitvijo pogodbenih in drugih oblik sodelovanja s podjetji, raziskovalnimi in
umetniškimi ustanovami.

-

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 problem in projekte v praksi, vključno z raziskavami
v okviru diplomskih, magistrskih in projektnih nalog.

-

Preko študentk in študentov, ki med študijem delajo na področju študija, ter preko diplomantk in 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 strokovnih 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.

-

Strokovno podporo in sodelovanjem pri pedagoških procesih kozmetične šole Zavoda
AI.

5.1. SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIMI IN RAZISKOVALNIMI ZAVODI IN KULTIRNIMI USTANOVAMI
VIST je ustanovna članica Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov (SSVZ) in Zavoda
SSVZ. V okviru tega smo razvijali sodelovanje na več tematskih sklopih – od organizacijskih
in zakonodajnih vprašanj do strokovno vsebinskih, dekan VIST v š. l. 2018/19 postal član
Upravnega odbora Zavoda SSVZ .
Poleg tega že vrsto let neposredno redno sodelujemo predvsem s Fakulteto za farmacijo (soavtorstvo patentne prijave, več sicer neuspešnih prijav na razpise, sodelovanje pri pobudi za
uvrstitev kozmetike v SPS RS in prijavi SRIP, recenzija učbenika, mentorstva…) in Naravoslovno-tehnično fakulteto UL, občasno s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani (projekt Šole Emila
Navinška) ter zlasti v okviru projektov in programov še z Biotehniško fakulteto (tudi prek delnih

zaposlitev naših kadrov, trenutno 1 osebe) in Medicinsko fakulteto. V preteklosti smo občasno
sodelovali še z drugimi, vendar v zadnjem času nismo imeli skupnih projektov.
Že vrsto let zelo dobro sodelujemo z Inštitutom za nutricionistiko, že prej vzpostavljena sodelovanja z njim, Kemijskim inštitutom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje smo še okrepili
v okviru priprave projekta SPS-F4F oz. programa Prehrana in javno zdravje. S Kemijskim inštitutom sodelujemo tudi izven navedenega projektnega sodelovanja (ekskurzije, predavanja
ipd.). V okviru programa Prehrana in javno zdravje sodelujemo tudi z UKC, s katerim pa smo
razvili sodelovanje še posebej v okviru aktivnosti za ureditev področja pedikure v Sloveniji, in
sicer z Diabetološkim oddelkom.

Od kulturnih ustanov je posebej pomembno dolgoletno sodelovanje z galerijo Photon, s katero
smo večkrat sodelovali v okviru Meseca fotografije – Fotoničnih trenutkov ter posebej s pripravami razstav, pa sodelovanje z Layerjevo hišo v Kranju in … kjer prav tako sodelujemo s pripravo razstav. Z galerijami in muzeji v Ljubljani (Jakopičeva galerija, Mestna galerija, Galerija
Fotografija, Mestni muzej novejše zgodovine) smo sklenili dogovore, ki omogočajo brezplačne
oglede razstav našim študentom in študentkam ter organiziranje vodenih razstav zanje. V š.l.
2018/19 se je temu pridružil Muzej novejše zgodovine, s katerim smo začeli sodelovati v okviru
priprave razstave Hanna Hartda (projekt za Ambasado ZDA).
V tem š. l. smo v okviru projekta ŠIPK vzpostavili sodelovanje z Notranjskim krajinskim parkom,
s katerim snujemo skupni projekt za razpis EU.
S CTK in NUK smo že na samem začetku podpisali pogodbe o sodelovanju za zagotavljanje
knjižnične dejavnosti našim študentom in pedagoškemu osebju, pogodbo s CTK smo v š.l.
2018/19 poglobili in razširili.
Od mednarodnih ustanov je za področje kozmetike pomembno sodelovanje z naslednjimi visokošolskimi ustanovami (podpisane listine Erasmus):
-

London College of Fashion (London University of the Arts): sodelovanje od l. 2007 –
izmenjave pedagoških delavcev, mobilnost študentov, nekateri skupni projekti;

-

Klaipeda State University (Klaipeda, Litva): izmenjave osebja, poučevanje, možnost
mobilnosti študentov, sodelovanje pri raziskavah;

-

International College of Cosmetology (Riga, Latvija): vzpostavljeno v š.l. 18/19 – mobilnost
2 delavcev VIST (1 predavanje, 1 trening), VIST pripravil Peer Review te šole.

Dekan VIST je bil l. 2016 član mednarodne ekspertne skupine za zunanje evalvacije 3 visokošolskih študijev kozmetike v Litvi.
Pomladi 2019 smo za Scouola Centrale Formacione (SCF) – italijansko združenje 110 šol iz
11 regij na njihovo željo pripravili predstavitev VIST in študijev kozmetike ter delavnico iz aromaterapije za direktorja SCF in 14 predstavnikov regionalnih centrov SCF in šol. Glede na
njihov interes smo začeli pripravljati koncept enotedenskih izobraževanj za njihove potrebe.
Za področje fotografije oz. vizualnih medijev predstavlja preboj glede mednarodnega sodelovanja priprava in pridobitev projekta Erasmus+ v š.l. 2017/18, ki smo ga začeli izvajati v š.l.
2018/19 skupaj s 7 partnerji iz 7 držav EU. Sicer smo v preteklosti sodelovali s FAMU (Praga,
Češka; 2 naša obiska) ter London St. Martin's (London University of the Arts, 1 obisk), vendar
za nadaljnje sodelovanje nismo našli skupnih točk. Že vrsto let pa poteka sodelovanje s Fotografskimi dnevi Rovinj, na katerih so naši študentje in diplomanti prejeli že več nagrad, prav
tako Slovenia Press Foto, kjer so prav tako že bili nagrajeni.

5.2. SODELOVANJE Z GOSPODARSKIMI IN DRUGIMI USTANOVAMI
VIST na področju kozmetike sodeluje z naslednjimi domačimi in tujimi podjetji ter ustanovami:
a) Podjetja:
o

proizvajalci kozmetične opreme in izdelkov z raziskavami in svetovanjem za njihove
potrebe (v zadnjem času Ionto Comed GmbH, Nemčija; Vastok Int., Valens Int.,
Iskra Medical); za firmo Cortex (Danska) je VIST zastopnik in učni center za
dermokozmetične merilne/diagnostične instrumente.

o

proizvajalci oz. distributerji kozmetične opreme in izdelkov, ki sponzorirajo naše
delovanje oz. programe Kozmetika 1. in 2. st.: Iskra Medical d.o.o. (kozmetične
naprave Iskra Medical), Kozmetika Afrodita d.o.o., LOOP d.o.o. (Neovita), Oktal
Pharma Slovenija (Avene), Topmedicus (Allpresan; Alergica), Genosys, Bizjan
d.o.o. (Jessica, Suda, Grepmayr), Favn (eterična olja Favn in Eteris), Grandevita
(dr. Grandel), Estetika Oksana Levak HL Always Active), Tosama, Valens Int.;
neposredna tuja sponzorja sta Ionto Comed GmbH (največji nemški proizvajalec
kozmetične opreme) in MAC Italija (ličila MAC sodijo med najbolj cenjena na svetu).
Vsi so sponzorji že vrsto let, kar kaže na zadovoljstvo s sodelovanjem in pomen
sodelovanja za njih.

Prvič v tem š.l. je bil sponzor Grip (sanitetni material), med letom se sponzorjem
pridružila še Prokozmetika (dr. Spiller) ter Medadria (kozmetične naprave, izdelki
Mesoestetic), posebne popuste pa nam je začel nuditi ART-PE (kozmetični izdelki
in naprave).
o

Gospodarski partnerji in ustanove v okviru projekta SPS-F4F (tč. 4.1.1.) in projektov
PKP/ŠIPK (tč. 4.3.).

b) Druge ustanove (sodelovanje pri izvajanju nekaterih predmetov, prakse študentov,
pomoč pri zagotavljanju kadrov, medsebojno svetovanje, sodelovanje pri raziskavah,
sodelovanje pri pripravi diplom in magisterijev idr.):
o

Dermatologija Rogl&Fabjan,

o

Dermatologija Bartenjev,

o

Dermatološko-estetski center Nobilis,

o

Kirurgija dr. Božikov,

o

Estetska kirurgija Zorman.

c) Državne ustanove in organi:
o

Center za poklicno izobraževanje RS: v š.l. 18/19 sodelovanje pri formiranju
strokovne skupine za prenovo poklicnih standardov in katalogov znanj za področje
kozmetike (NPK, srednje in višješolski programi) ter začetek postopkov prenove;

o

Ministrstvo

za

zdravje

(MZ)

in

RSK

(razširjeni

strokovni

kolegij

za

dermatovenerologijo pri MZ: vzpostavljeno sodelovanje za urejanje področja
kozmetike (predlog VIST za ustanovitev RSK za kozmetiko), aktivnosti za urejanje
področja pedikure (tč…… ), predlog za klasifikacijo pedikure po tipih, določitev
kompetenc za opravljanje posameznih tipov pedikure (v sodelovanje z UKC LJ) ;
o

Zdravstveni inšpektorat RS: sodelovanje pri razreševanju strokovnih vprašanj s
področja kozmetične dejavnosti.

d) Šole:
o

S srednjo kozmetično šolo Zavoda AI – Akademije za kozmetična izobraževanja
sodelujemo s strokovno podporo in pri izvajanju programov; v š.l. 2018/19 smo
pomagali vzpostaviti izvajanje NPK Aromaterapevt.

o

S srednjimi zdravstvenimi in kozmetičnimi šolami in nekaterimi drugimi srednjimi
šolami in centri sodelujemo z izvajanjem predavanj in delavnic v okviru programa
Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo ter nekaterimi drugimi predavanji;

avtorici učbenika Koža in bolezni kože (Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Maribor) smo pomagali pri pripravi učbenika.
o

V š.l. 18/19 smo vzpostavili stike z šolami zamejskih Slovencev v Avstriji, Italiji in
Madžarski in jih obveščamo o naših študijskih programih ter ključnih dogodkih.

Izpostaviti je potrebno še številna občasna sodelovanja z različnimi kozmetičnimi saloni ipd. s
pomočjo pri iskanju kadrov – s potrebami seznanjamo študentke in diplomantke, pa tudi z
nasveti in pomočjo pri razreševanju strokovnih vprašanj.

Oddelek za fotografijo je razvil naslednja sodelovanja z gospodarskimi partnerji in drugimi
ustanovami:
Ponudniki fotografske opreme in materialov/potrebščin:
-

Pro23, Cumulus, OkVir d.o.o., Foto Klik

-

Gospodarske družbe, institucije, organizacije: Flaviar Inc, Sredja frizerska šola Ljubljana, Galerija MiKaDo, Muzej novejše zgodovine, Ford Slovenija, Summit Avto,
Layerjeva hiša Kranj,

Sodelovanje s podjetjem Anubis in Digitalno kamero nam omogoča redno objavljanje strokovnih prispevkov v reviji Dermanova in Digitalna kamera. Dobro sodelujemo tudi z mediji, ki se
na nas pogosto obračajo za sodelovanje v njihovih prispevkih.

5.3. Ocena stanja in usmeritve
VIST je razvil intenzivna mnogotera dobra sodelovanja v Sloveniji v skladu z vizijo in strategijo
s strategijo in potrebami, za področje kozmetike pa tudi v tujini, medtem ko je Oddelek za
fotografijo bil s tujino manj povezan in je ključni preboj dosegel s projektom Cheritage
(Erasmus+). Preko teh sodelovanj VIST izboljšuje pogoje za svoje delovanje, predvsem za
izvajanje študijskih programov, ter vpliva na družbeno okolje, strokovni razvoj področij delovanja ter uveljavljanje strokovnih področij, poklicev, za katere izobražuje. Pri tem se kaže do neke
mere razlika med obema področjema, kar je povezano z velikostjo oddelkov tudi kot posledica
razlike v številu študentov in obsegu prihodkov iz drugih dejavnosti (projektov, komercialne
dejavnosti), deloma je to povezano s samimi področji delovanja. To se kaže npr. v manjšem
interesu za sponzoriranje tega programa.
VIST s svojo dejavnostjo in sodelovanji z družbenim okoljem pomembno prispeva k napredku
strokovnih področij in uveljavljanju stroke ter vizualne kulture, pozitivno vpliva na razvoj gospodarstva in družbe ter vpliva na urejanje področja delovanja tudi na zakonodajnem nivoju (za

področje kozmetike, posebej pedikure). Vse to je pomembno tudi s stališča utiranja profesionalne poti našim študentom in diplomantom.
Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 21.
Preglednica 21: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Opombe

za

Intenzivirati sodelovanje z gospodarstvom – pridobiti dodatne partnerje

Povezano s tč. 4.4.

Šibko sodelovanje Oddelka za foto-

Pridobiti visokošolske partnerje za področje vizualnih medijev/fotografije

Šibko

sodelovanje

Oddelka

fotografijo z gospodarstvom

grafijo s tujimi visokošolskimi organizacijami
Za študentske mobilnosti je sicer zelo
malo interesa.

Iskali bomo mehanizme za povečevanje mobilnosti študentov.

Dosedanji napori v
tej smeri niso obrodili sadov; ocenjujemo, da predvsem
zaradi nekoncesioniranosti študijev

6. MATERIALNI POGOJI
6.1. PROSTORI IN OPREMA
VIST ima zelo dobre prostorske pogoje za delovanje, in sicer dolgoročno najete klimatizirane
prostore na:
-

Cesti na Brdo 69 (sedež),

-

Gerbičevi 51a, v skupni izmeri ca 400 m2

-

Litostrojska 44a s prostori v dveh etažah v skupni izmeri 292 m2 (pisarne, studio, temnica,
študentska soba, predavalnice, računalniška oz. multimedijska učilnica).

-

Predavalnice in laboratorije ter študentsko sobo na naslovu Tržaška 32, v skupni izmeri
616 m2.

Tako razpolagamo z naslednjimi prostori za izvajanje programov:
-

7 predavalnicami za od 20 do 120 študentov; opremljene so s projektorji, tablami;

-

fotografskim studijem z najsodobnejšo fotografsko opremo

-

2 temnicama

-

2 laboratorijema (za kemijo, kozmetologijo, farmakognozijo, mikrobiologijo) 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 18 iMac računalniki in potrebno programsko opremo
(Adobe Creative Suite)

-

7 praktikumov (za kozmetično nego, masažne tehnike, vizažistične tehnike, pedikuro in
manikuro ter kozmeitčno diagnostiko in storitve; oprema: kozmetične mize, lupe,
sterilizatorji, manikerske mize, pedikerski stoli, vapozoni; vizažistični stoli, ogledala,
ustrezna osvetlitev)

-

študentsko sobo

-

pisarne za zaposlene in referati za študentske zadeve in drugi prostori

Prostori omogočajo nemoten dostop tudi gibalno hendikepiranim študentom, razen na Gerbičevi 51a, vendar se doslej to ni izkazovalo za problem, saj za takšne študentke študij kozmetike, ki poteka na tej lokaciji, ni primeren.

S tem so pokrite vse prostorske potrebe za izvajanje dejavnosti, tako da so pogoji za delo zelo
dobri, le v nekaterih obdobjih zasedenost praktikumov za program Kozmetika nekoliko otežuje
priprave urnikov, a brez večjih problemov. Zaradi rahlega večanja števila študentov na Oddelku za fotografijo in spremembe v vodenju oddelka se je pokazala potreba po ureditvi prostora za vodstvo in dodatno predavalnico.
Z dokupom nove oz. dodatne opreme za Oddelek za kozmetiko v š.l. 17/18, večjim servisiranjem fotografske opreme ter občasnim zagotavljanjem specialne dodatne opreme s strani partnerjev imamo zagotovljeno vso potrebno opremo. Sprememb v opremi, razen dokupov oz.
zamenjave nekaterih projektorjev in računalnikov glede na š.l. 17/18 ni. Nekaj opreme bo potrebno obnoviti in dopolniti v š.l. 2019/20.
Oprema je redno servisirana, preventivno vzdrževana, električnim napravam preverjana električna varnost v skladu s predpisi in navodili proizvajalcev.
Licence za računalniške programe redno obnavljamo, za kar skrbi pogodbeni izvajalec Rosoft,
ki vzdržuje računalniško opremo.

Upravljanje in uporaba prostorov in opreme je regulirano s SOP-i, navodili, obrazci in izjavami.
Zaradi narave dela je upravljanje z opremo za področje kozmetike še posebej podrobneje regulirano, merilna oprema redno kalibrirana.

Praktično vsi prostori in oprema, razen pisarn in pisarniške opreme, so na voljo študentom in
študentkam za dodatne individualne vaje, priprave na izpite in izpolnjevanje študijskih obveznosti, in sicer študentom fotografije vse dni v tednu (na delovne dneve od 8-23. ure, čez
vikende pa od 8-20. ure), študentkam kozmetike pa na delovne dneve.
6.2. POTROŠNI MATERIALI ZA ŠTUDIJSKE PROCESE
Potrošne materiale, kot so za študij fotografije filmi, kemikalije za razvijalne fotografske tehnike
ipd., za študija kozmetike pa kemikalije in surovine za laboratorijske vaje ter dekorativni, higienski in negovalni kozmetični izdelki, zagotavljamo v zadostnih količinah glede na potrebe. S
sodelovanjem z dobavitelji (tč. 5.2.) nam le-ti potrošne materiale za izvajanje študija fotografije
zagotavljajo s posebnimi popusti, za študija kozmetike pa nekateri s posebnimi popusti, velika
večina pa izdelke sponzorira. S praktično vsemi dobavitelji smo se dogovorili za popuste študentom in študentkam, z nekaterimi tudi za popuste alumnom.
Pri tem je potrebno poudariti, da so za izvajanje študijev kozmetike potrebni profesionalni kozmetični izdelki, ki jih izbiramo iz srednjega in višjega cenovnega razreda. Izdelki so potrebni
v razmeroma velikih količinah za vaje, individualne vaje in priprave na izpite ter izvedbo izpitov,
kar bi sicer predstavljalo velik finančni zalogaj in bi vplivalo na višino šolnin. Ker pa te izdelke
večinoma zagotavljamo s sponzorji, zaradi tega ni potrebno višanje šolnine, poleg tega pa s
tem omogočamo delo s široko paleto visokokakovostnih profesionalnih izdelkov različnih proizvajalcev. Tako študentke tekom študija delajo s preko 500 različnimi izdelki preko 15 različnih
blagovnih znamk. To pomembno prispeva k njihovemu poznavanju izdelkov ter znanju in sposobnosti prilagajanja, obenem pa se skozi kontakte s proizvajalci oz. dobavitelji vzpostavljajo
tudi dolgoročnejše povezave med njimi.
Uspešno sodelovanje posredno kaže na pomen naše izobraževalne dejavnosti za navedene
partnerje.
Upravljanje s kozmetičnimi izdelki in ravnanje z njimi je podrobno regulirano s SOP-i, navodili,
evidencami ipd. v skladu z relevantnimi predpisi s področja kozmetičnih izdelkov in storitev –
določene so pristojnosti za odpiranje in dajanje v uporabo, nadzor nad uporabo in izteki rokov
uporabe, evidence izdelkov v uporabi, umikanje iz uporabe in evidence umaknjenih in porabljenih izdelkov itd.).

6.3. INFORMACIJSKI SISTEM
V š.l. 2012/2013 smo prešli na poslovanje v programskem okolju Office 365, ki omogoča delo
v oblaku, vključno z »one drive« in s »sharepointom«. V š.l. 13/14 smo v tem programu dokončno uvedli rezervacijski sistem za prostore ter tudi sistem za izdelavo urnikov, v 2014/15
pa smo v celoti prešli na delo v oblaku, ki z nekaj sistemskimi/programskimi težavami bistveno
pripomore k učinkovitosti dela. Sistem dela v tem okolju periodično dopolnjujemo. Tako smo v
š.l. 2018/19 dopolnili strukturo dokumentov v sistemu Office 365 ter dopolnili rezervacijski
sistem.
S š.l. 2017/18 smo omogočili študentom Office 365 po posebno ugodni študentski ceni ter
uvedli študentske e-maile z domeno student.vist.si ter brezplačni 1 TB/študenta prostor v
oblaku »one drive«. S š.l. 2018/19 so postali študentski e-maili z domeno študent.vist.si obvezni za komunikacijo z VIST, s čimer smo povečali preglednost in zanesljivost komunikacije
ter poenostavili nekatere postopke, še zlasti v povezavi s Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov) GDPR. Sicer je informacijski sistem v š.l. 2017/18 bil dopolnjen za zagotavljanje
skladnosti z GDPR.
V 2014/15 smo tudi uvedli novo spletno učilnico na podlagi platforme Moodle, ki se je med
študenti razmeroma dobro uveljavila, manj pa med nekaterimi učitelji, ki še ne izkoriščajo vseh
možnosti, ki jih daje. Učilnico smo vsako študijsko leto dopolnjevali in posodabljali, s š.l.
2018/19 smo prešli na novo, dopolnjeno oz. prenovljeno verzijo in zaradi težav s skrbnikom
zamenjali skrbnika – pogodbenega izvajalca.
Za potrebe komunikacije s študenti, objavljanja elektronskih gradiv, arhiviranje ipd. ima VIST
že od samega začetka lastno t.i. Spletno oglasno desko (SOD), ki vključuje e-referat. SOD
smo po potrebi dopolnjevali, v š.l. 2017/18 pa sprejeli odločitev o razvoju novega SOD, tako
da smo od takrat, tudi v š.l. 18/19 sodelovali pri razvoju novega, v 2019/20 je predvideno
dokončanje in validacija, prehod na novi SOD pa s š.l. 20/21. Smiselno se kaže prenesti določene dokumente (pravilnike, navodila, obrazce) ter vse informacije v zvezi s predmeti v spletno
učilnico.
Informacijam o VIST, študijskih programih, dejavnosti, referencah ter objavi pomembnejši novic je namenjena spletna stran www.vist.si; nova je bila lansirana z januarjem 2019.
Anketiranje izvajamo z uporabo orodja 1ka, obveščanja eksterne javnosti pa mailer lite.

6.4. Ocena stanja in usmeritve
VIST zagotavlja zelo dobre materialne pogoje za svoje delovanje in delo študentov, od prostorov in opreme, do informacijskega sistema in potrošnih materialov, še zlasti potrošnih materialov – izdelkov za področje kozmetike. Pri tem je pomembno dobro sodelovanje z gospodarskimi partnerji, ki zagotavljajo materiale in deloma tudi opremo pod posebnimi pogoji oz. sponzorsko. Prostori in oprema nam omogoča kvalitetno delo na vseh področjih delovanja, tako v
pedagoškem procesu kot raziskovalni in umetniški dejavnosti.

Upravljanje s prostori, opremo in materiali je regulirano, posebej podrobno je zaradi narave
dejavnosti regulirano za področje kozmetike, oprema je redno vzdrževana in po potrebi nadomeščana z novo oz. novejšo. V srednjeročnem obdobju bo predvidoma potrebna nekoliko obsežnejša obnova opreme. V razvoju je nova spletna oglasna deska (SOD)
Realizacija ključnih usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 ter plana za š.l. 2018/19 je razvidna
iz Preglednice 22.
Preglednica 22: Realizacija usmeritev iz samoevalvacije 2017/18 in plana za 2018/19:
Ključne usmeritve za 2018/19
realizacija
Opombe
V primeru večanja št. študentov in

Najeta dodatna predavalnica

letnikov bo potrebno zagotoviti do-

50 m2 na Litostrojski 44a,

datno predavalnico – spremljati

ureditev zaključena oktobra

trend in pravočasno ukrepati!

19 in predana v uporabo.

Zagotoviti prostorsko ločitev vod-

konec

zagotovljena

Študentska soba je bila slabo

stva oddelka od referata.

ločena pisarna za vodstvo s

izkoriščena in zmanjšana za-

predelavo študentske sobe v

došča

18/19

2 prostora
SOD deluje na stari platformi in ima

V razvoju novi SOD, v 18/19

Cilj končati razvoj v 19/20 in

pomanjkljivosti, ki potrebne prehoda

sodelovanje pri razvoju

lansirati s š.l. 20/21

na novo platformo
Dodatno

usposobiti

pedagoško

osebje, ki ne uporablja (dovolj)

Izvedeno usposabljanje zainteresiranih.

spletne učilnice.

Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za 2019/20 in naprej so povzete v
Preglednici 23.

Preglednica 23: Ključne ugotovljene pomanjkljivosti in usmeritve/naloge/cilji za
2019/20.
Ključne pomanjkljivosti

Usmeritve/naloge/cilji

Objave (urnikov, določenih gradiv, pravilnikov, obrazcev in obvestil študentom)
nekaterih v spletni učilnici (SOD), nekaterih na spletni oglasni deski zmanjšuje
preglednost
Ionto Comed GmbH je lansiral novo UZ
napravo (1, 3, 10 MHz), pri katere razvoju
smo sodelovali – prototip, ki nam je od
tega ostal je smiselno nadomestiti z njo.
Zaradi vsebinskih dopolnitev predmetov
iz pedikure in povečanega interesa za nje
v 17/18 kupljen brusilni aparat za pedikuro ne zadošča vsem specifičnim potrebam.
VIST ne obvladuje možnosti dela in poučevanja na daljavo.

SOD nameniti izključno e-referatu
(redovalnica, prijave in odjave od
izpitov), ostalo prenesti v spletno
učilnico

Za specifične potrebe predmetov Aparaturne tehnike v kozmetiki ter Posebna in
Pooperativna kozmetična nega (2. st.),
deloma pa tudi za 1. st. bo smiselno začasno zagotoviti nekatere specifične naprave preko sponzorstev.

Nakup nove 1, 3, 10 MHz UZ naprave Ionto Sono in vračilo prototipa.
Nakup dodatnega brusnega aparata Ionto Comed GmbH pred začetkom predmetov iz pedikure v
š.l. 19/20.

Opombe

Proizvajalec za nakup nudi posebne
»sponzorske« pogoje.
Proizvajalec za nakup nudi posebne
»sponzorske« pogoje.

Proučiti možnosti dela in poučevanja na daljavo – potrebno programsko in strojno opremo.
Dogovoriti izposojo od ART-PE in
Medadria.

7. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI
7.1. Komuniciranje z internimi javnostmi
To so:
-

študentje

-

zaposleni

-

zunanji/pogodbeni sodelavci

Komuniciranje poteka z uporabo informacijskega sistema (tč. 6.3.), obvestili, sestanki (seje
organov, ožji specifični sestanki), z e-mailingi, objavami v spletni učilnici in SOD, telefonskimi
klici, v urgentnih zadevah tudi preko sms.
S š.l. 2017/18 smo začeli z uvajanjem e-naslove z domeno študent.vist.si za 1. letnike, s š.l.
2018/19 so ti e-naslovi zagotovljeni za vse študente, kar olajšuje komunikacijo in povečuje
zanesljivost.
Za informiranje internih javnosti je pomembna tudi spletna stran www.vist.si (tč. 7.2.).

7.2. Eksterne javnosti
Ključni vidiki komuniciranja z eksternimi javnostmi so:
-

informiranje o VIST, dejavnostih, referencah in aktualnih novicah z namenom obveščanja,
promocije, povečevanja prepoznavnosti in pridobivanje novih študentov in partnerjev,

-

obveščanje

in

diseminacija

rezultatov

znanstveno-raziskovalnega,

strokovnega,

produkcijskega in umetniškega dela,
-

vabila in anketiranja.

Za ta namen je vzpostavljena dobro delujoča spletna stran www.vist.si, ki je bila nova lansirana z januarjem 2019, Facebook profila VIST Kozmetika (ca 18.000 sledilcev) in VIST Fotografija (ca 6000 sledilcev) ter instragram profilov VIST Kozmetika in VIST Fotografija (ca 600
oz. 900 sledilcev). Število sledilcev kaže sorazmerno dobro umeščenost med družbena
omrežja, saj je npr. število sledilcev FB VIST Kozmetika primerljivo ali presega število sledilcev
10- in večkrat večjih fakultet.
Urejanje in objavljanje spletne strani poteka na podlagi predlogov, zlasti o aktualnih zadevah,
ter dogovorov o dopolnitvah in spremembah; objave in spremembe odobri dekan.
Urejanje in objavljanje na facebook in instagram profilih poteka na podlagi dogovorov o konceptih, vrstah in planu objav, ki jih na občasnih sestankih sprejme tim za objavljanje na družbenih omrežjih, ter predlogov. V skladu s tem objavlja več oseb, v priprave objav in objavljanje je vključenih več študentov in študentk.
Pomembni del komuniciranja z javnostmi predstavlja naša medijska pojavnost, kar stimuliramo z obvestili za javnost, ki jih pošiljamo medijem po interni adremi, večina objav pa je
posledica neposrednega stika medijev z nami. Tako smo v š.l. 2018/19 sodelovali oz. bili navedeni v najmanj 75 TV, radijskih, časopisnih in revijalnih prispevkih in objavah na medijskih
portalih, s skupnim dosegom ca 6 mio bralcev, gledalcev in poslušalcev.
Za specifične ciljne publike – strokovno in splošno javnost – poteka komunikacija tudi v okviru
priprave, organizacije in izvedbe Kongresov kozmetike in velnesa, Foto VIST, delavnic za
srednje in višje šole, predstavitve na šolah, sestankov Delovne skupine za pedikuro, informativnih dni in individualnih informativnih dni ipd. Tudi v te aktivnosti so vključene študentke in
študenti, pa tudi alumni.
Posebni segment komuniciranja z javnostmi predstavlja segment oglaševanja, ki ga izvajamo
pretežno z oglaševanjem na elektronskih medijih, za kar skrbi zunanji izvajalec, s katerim občasno dogovarjamo koncepte, vsebine, plane oglaševanj, budžet ipd. na sestankih tima, ki ga

sestavlja vodstvo Oddelka za fotografijo, prodekanica in dekan; budžet odobri direktorica v
okviru letnega plana, vsebino, vrsto in dinamiko pa dekan.

7.3. Ocena stanja in usmeritve
Komuniciranje z javnostmi je dobro organizirano in učinkovito, podprto z ustreznimi informacijskimi tehnologijami in kanali, kar omogoča dober pretok in izmenjavo informacij, mnenj,
predlogov ipd. ter informiranost internih in eksternih javnosti. S tem VIST ustrezno prispeva k
uresničevanju vizije, poslanstva in strategije. Z izboljšavami, navedenimi v tč. 6.3. in 6.4., se
bo stanje komuniciranja z internimi javnostmi še izboljšalo.
Rezultati so vidni iz števila in odmevnosti medijskih objav, izkazanega interesa za študij na
VIST, interesu po sodelovanju z VIST, odzivov na vabila na dogodke ipd.

NI identificiranih bistvenih pomanjkljivosti sistema komuniciranja z javnostmi, razen navedenega v tč. 6.3. in 6.4. Kot manjša težava se kaže menjava študentov in študentk v ekipah za
družbena omrežja, ki zaključijo šolanje, tako da bo potrebno vključiti nove.

8. FINANCIRANJE
Z 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.

Nekoncesioniranost izvajanja študijev otežuje delo študentov, saj jih velik del zagotavlja sredstva za šolnino s študentskim delom. To in seveda šibka finančna sposobnost mnogih staršev
naših študentov povzroča neredno plačevanje šolnin, neredko tudi prenehanje šolanja zaradi
finančne nesposobnosti. Pomagamo jim z odlogi plačevanja šolnin, nudenjem plačanega dela
na šoli, pomočjo pri iskanju zaposlitev in štipendij. Boljšim študentom oz. študentom z večjim
izkazanim potencialom omogočamo znižanje šolnine (»VIST-ova štipendija«), vendar pa se
razmeroma pogosto zgodi, da ti študentje ne izpolnjujejo študijskih in pogodbenih obveznosti,

zato je vodstvo sprejelo odločitev, da se štipendije s š.l. 19/20 opustijo in nadomestijo z večjimi
možnostmi plačanega dela na šoli.
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.

9. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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.

Upravljanje kakovosti poteka na osnovi Poslovnika o kakovosti, ki je bil posodobljen in potrjen
24.5.2019. 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 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 ter je načrtovala postopke samoevalvacije. Deluje v tesni navezi s Študijsko komisijo in Komisijo za podiplomski študij, Študentskim svetom in drugimi deležniki.

Glavni namen spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je ugotovitev realnega stanja ter opredelitev dobrih in slabih strani delovanja šole po standardih NAKVIS ter internih
kriterijih. Na ta način šola poskrbi za sprotno izboljševanje tako študijskih procesov kot drugih
procesov in aktivnosti ter delovanje VIST kot celote. Komisija išče pristope za še večjo vzpostavljanje kulture kakovosti v vseh skupinah deležnikov.
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. Jasno načrtovanje aktivnosti je ključno za spremljanje in zagotavljanje kakovosti zavoda.

Komisija za kakovost si je zastavila naslednji načrt spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti:
•

določitev namenov in ciljev samoevalvacije,

•

pregled glavnih vidikov, ki jih 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;

-

krepitev umeščanja zavoda v visokošolski in širši družbeni prostor;

-

kadrovska krepitev ter pedagoškega in strokovnega razvoja;

-

krepitev in dvig kakovosti znanstveno, strokovnega, raziskovalnega in umetniškega
dela;

-

promociji zavoda in njegovih študijskih programov;

-

povečanje dosežkov na znanstveno-strokovnega in raziskovalnega področju in diseminacija izsledkov;

-

kakovost študijskih programov;

-

izvajanje študija in pomoč študentom z upoštevanjem njihove raznolikosti in različnih
potreb;

-

izboljšanje razmer za praktično izobraževanje študentov pri delodajalcih;

-

vzdrževanje in posodabljanje prostorov in opreme skladno s potrebami;

-

ustrezna in pravočasna informiranost.

Orodja za spremljanje kakovosti so zlasti:
-

analiza anket študentov ob koncu vsakega predmeta;

-

ankete delodajalcev, pri katerih opravljajo študentje prakso oz. delajo;

-

analiza vlog obravnav Študijske komisije;

-

analiza vpisov v posamezne letnike študijskih programov in akreditiranih izobraževalnih modulov;

-

analiza vpisov tujih študentov po državah;

-

analiza prehodnosti;

-

analiza diplomantov v posameznem š.l.;

-

analiza raziskovalne uspešnosti;

-

individualni pogovori (s študenti, pedagoškim in nepedagoškim osebjem, partnerji);

-

poročila (o izvedbi predmetov idr.) evidence in druga gradiva;

-

redni in planirani sestanki organov VIST;

-

pregledi dokumentacije.

V tem š.l. se je intenziviralo delo Komisije za kakovost v novi sestavi, kjer se je komisija zavezala k povečani vlogi pri upravljanju kakovosti. Pri izvolitvah novih članov komisije se je angažiranost predstavnice študentov v KK izkazala kot dobra praksa, kar pomeni tudi izboljšanje
seznanjenosti študentov in seveda večja vključenost študentov v delovanju in uporabljanju
VIST.

Zelo pomemben del dviga kakovosti je bila tudi priprava posodobitve Poslovnika kakovosti
skladno s katerim (poleg drugih predpisov) Komisija za kakovost deluje. V poslovniku kakovosti so bile dodane rubrike, ki so pomembne za delovanje KK s poudarkom na večji reguliranosti
postopkov upravljanja kakovosti. Komisija za kakovost se je zavezala tudi k sistematičnosti in
konstantnemu dvigovanju standardov kakovosti, kar je pomembno predvsem na dolgi rok delovanja zavoda. Boljše in bolj sistematično je tudi sodelovanje različnih organov zavoda
vključno s Študentskim svetom, ki je s konstruktivnimi predlogi pripomogel k dvigu kakovosti.
Dobra organiziranost in sistematično ugotavljanje potreb po spremembah, organi VIST sprotno
uvajajo ukrepe.
Na področju sistema kakovosti je VIST v zadnjem obdobju implementiral Splošne uredbe o
varstvu osebnih podatkov (GDPR) za kar je za svoje zaposlene in zunanje sodelavce organiziral izobraževanje. To je bil pomemben projekt na nivoju celotnega delovanja zavoda. Na
podlagi sistematičnega uvajanja so pri tem sodelovali vsi deležniki zavoda, sistem pa je postal
imanentni del upravljanja kakovosti. V š.l. 2018/19 pa smo sistem varnosti osebnih podatkov
dopolnjevali in ga izpopolnili.

Posebni segment upravljanja kakovosti je segment skladnosti s predpisi. VIST je vedno deloval
skladno s predpisi, zato se dobra praksa nadaljuje tudi v samoevalvacijskem obdobju 2018/19.

Med drugim VIST uporablja anketiranje kot metode za spremljanje kakovosti, tako izvajamo
po vsaki zaključeni izvedbi (predavanja, laboratorijske vaje in Praktičnem izobraževanju) anketiranje študentov na osnovi enotnih anketnih vprašalnikov za vsakega posameznega viso-

košolskega učitelja oz. sodelavca. Anketni vprašalniki so dokaj kompleksni, 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.
Nekaj posodobitev bo potrebnih pri spremljanju kakovosti s pomočjo vprašalnikov na področjih
mnenja o delovanju referatov oz. podpornih služb, izpolnjevanje pričakovanj deležnikov, mnenje o študijski praksi idr.

10. EVALVACIJA POSTOPKA PRIPRAVE SAMOEVALVACIJSKEGA
POROČILA IN USMERITVE
Samoevalvacija je bila pripravljena na podlagi načrta samoevalvacije, ki ga je Komisija za kakovost (KK) sprejela septembra 2019. Pri tem se je opirala na relevantno zakonodajo ter merila
in standarde NAKVIS ter Poslovnik kakovosti in druge interne akte VIST.
KK je za potrebe v okviru njenih pristojnosti že med š.l. 2018/19 preko predsednice usmerjala
(neposredno ali posredno preko dekana, prodekanice in operativnega vodje Oddelka za fotografijo) zbiranje in obdelavo podatkov ter spremljala delovanje drugih komisij in organov VIST,
še zlasti Študijske komisije in Komisije za podiplomski študij, ter bila sproti informirana o pomembnejših zadevah v zvezi s študijskimi programi, izvajanjem študijskih programov, problematiko študentov, dinamiko izpolnjevanja študijskih obveznosti, pogoji za delo, ter se tako seznanjala s stanjem, problematiko, ukrepi in rezultati ukrepov. Preko predsednice se je KK tudi
dejavno vključevala v reševanje tekočih problematik in iskanje rešitev. Komunikacije in dogovarjanje z vsemi deležniki je potekala tekoče, produktivno, pri tem se je relativna majhnost
VIST ponovno izkazala za veliko prednost, saj vodstvo oddelkov in VIST, vodje posameznih
komisij ter pedagoško in podporno osebje tekoče sledi vsem relevantnim podrobnostim v
okviru pristojnosti, še posebej v zvezi z izvajanjem študijskih procesov, izpolnjevanju obveznosti študentov in problematikam v zvezi s tem ter tudi sproti ukrepa.
To se je izkazovalo tudi med zbiranjem in obdelavo podatkov ter pripravi tega poročila. V samo
pripravo poročila je bil vključen tudi Študentski svet, ki je v novi sestavi v š.l. 2019/20 postal
bistveno aktivnejši od prejšnje sestave in je predsednica ŠS hkrati tudi predstavnica študentov
v KK, kar je tudi s stališča povezave med obema zelo dobra rešitev. Predstavnico študentov
smo uspeli dokaj hitro uvesti v delo KK in pripravo samoevalvacijskega poročila.

Med pripravo poročila smo vodstvo sproti seznanjali z bistvenimi ugotovitvami in usmeritvami;
vodstvo je poskrbelo za takojšnjo vključitev v realizacijo.

Predlogi in usmeritve:
-

predlog Študentskemu svetu, da zagotovi kontinuiteto članstva v KK (predlog, da
ostane ista predstavnica vsaj še 1 š.l.);

-

dopolnitev sistema priprave samoevalvacijskega poročila s planiranjem:
1. pred začetkom oz. na začetku relevantnega š.l.: lista potrebnih podatkov, sez-

namov in drugih dokumentov ter periodičnost preverjanja stanja le-teh, kjer
smiselno,
2. pred začetkom priprave poročila (na koncu oz. takoj po zaključku relevantnega
š.l.): struktura poročila, nosilci priprave posameznih podatkov, terminski plan,
ipd.
-

KK skupaj z vodstvom VIST razmisli o spremembi koncepta poročila za povečanje preglednosti in skrajšanje.

-

Cilj za pripravo poročila za š.l. 2019/20 je december 2020 in obravnava na seji senata
v januarju 2021.

11. ZAKLJUČEK
VIST v š.l. 2018/19 izkazuje nadaljnji velik napredek na vseh področjih delovanja z nekaj bistvenimi dosežki, pomembnimi za nadaljnji razvoj in uveljavljanje, kot je pridobitev prvega aplikativnega projekta ARRS, prvega mednarodnega projekta Erasmus+ in vzpostavitev sodelovanj v okviru tega, vzpostavitev dodatnih partnerstev v Sloveniji in tujini idr.
Zagotavlja zelo dobre pogoje za delo v skladu z zakonodajo in različnimi standardi, pomembnimi za posamezna področja delovanja. Sproti ugotavlja in odpravlja pomanjkljivosti.
Vse napore vlaga v dobrobit, strokovno usposobljenost in uspešnost svojih študentov in alumnov, to pa temelji na znanstveno-raziskovalni, strokovni, umetniški in produkcijski dejavnosti.

V procesih spremljanja dela študentov, zbiranja in procesiranja informacij in podatkov ter odločanja s pridom izkorišča relativno majhnost, kar omogoča sprotni in celovitejši, čeprav v nekaterih primerih manj kvantitativni vpogled v problematike in še zlasti v zvezi s problematikami
študentov subtilnejše ukrepanje.

Z izvajanjem svoje dejavnosti, komuniciranjem, implementacijo in diseminacijo rezultatov pomembno vpliva na družbo zlasti z vidika razvoja, uveljavljanja in implementacije strok in strokovnosti, vedno bolj tudi s sodelovanjem s pristojnimi državnimi ustanovami.
V preteklem obdobju je VIST posebno pozornost poleg čim bolj kakovostnega izvajanja študijskih programov in vsebinskemu dopolnjevanju le-teh posvečal posebno pozornost intenziviranju znanstveno-raziskovalne in umetniško produkcijske dejavnosti. S strateškega vidika pa bo
v naslednjem srednjeročnem obdobju poleg tega smiselno razvijati in uvesti dodatne študijske
programe.

