
Na podlagi 80. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. list RS, št. ZVIS-UPB7, 40/12-ZUJF), Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. list RS, št. 95/10, 

17/11 in 51/12) ter 158. člena Statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled na 3. seji, dne 

xxxxxxxx sprejel 

 

 

POSLOVNIK KAKOVOSTI VISOKE ŠOLE ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED 

 

 

1. IZHODIŠČA POSLOVNIKA KAKOVOSTI  

Poslovnik kakovosti določa sistem kakovosti, opredeljuje postopke in instrumente za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela ter drugih dejavnosti na Visoki šoli za 

hotelirstvo in turizem Bled (v nadaljevanju VŠHTB). V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v 

moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  

 

1.1 Podlage Poslovnika kakovosti 

Poslovnik kakovosti je pripravljen v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi, in sicer: 

- Zakonom o visokem šolstvu  (Uradni list RS, št. 32/12 -UPB 7, 40/12-ZUJF), 

- Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

(Uradni list RS, št. 95/10, 17/11 in 51/12), 

- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European HigherEducation Area 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education,Helsinki, 2005)  

- Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, 

- Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVS11-20)(Uradni list 

RS, št. 41/2011). 

 

Ob upoštevanju zakonskih predpisov, meril in evropskih standardov VŠHTB: 

- sproti spremlja kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, ki vključuje 

izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo; 

- načrtuje periodične samoevalvacije; 

- zbira in analizira podatke o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter drugimi, z 

njimi povezanimi dejavnostmi; 

- ugotavlja pomanjkljivosti v izvajanju svoje dejavnosti ter odstopanja od načrtovanih 

aktivnosti in dosežkov; 

- v presojo kakovosti svojega delovanja vključuje vse zaposlene, študente in druge relevantne 

deležnike.  

 

Iz vizije in poslanstva (Priloga 1)ter strateških ciljev visoke šole (Priloga 2)je razvidna njena usmeritev 

v kakovost na vseh področjih njenega delovanja. Stremimo k izvajanju kakovostnih pedagoško 

izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov. Prav tako razvijamo tvorno sodelovanje z 

okoljem, tako lokalnim, regionalnim kot tudi mednarodnim ter prispevamo k razvoju turizma in 

hotelirstva. Organiziranost visoke šole (Priloga 3) omogoča delovanje visoke šole skladno z vizijo in 

poslanstvom ter uresničevanje strateških ciljev na vseh področjih. 

 



Kakovostno delovanje je za visoko šolo ključnega pomena. VŠHTB želi postati vodilna visokošolska 

ustanova na področju turizma v Sloveniji in dobro prepoznavna tudi v mednarodnem okolju. Zaradi 

tega je sistem kakovosti še posebej pomemben. 

 

1.2. Namen in vsebina Poslovnika kakovosti 

 

Namen Poslovnika kakovosti je vzpostaviti ustrezne postopke in instrumente za načrtovanje, 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter zagotoviti vključevanje in povezovanje vseh deležnikov, ki 

sodelujejo v vseh procesih delovanja VŠHTB in prispevajo k zagotavljanju kakovosti. Poslovnik 

kakovosti opredeljuje načine zbiranja podatkov in vodenja evidenc na področjih, ki so ključna za 

delovanje VŠHTB ter za prispevek k njeni večji kakovosti in prepoznavnosti. Stalno in sistematično 

spremljanje teh področij je osnovni pogoj za ugotavljanje izstopajočih, močnejših ali šibkejših točk 

področij delovanja in je podlaga za načrtovanje izboljšav. 

 

Poslovnik kakovosti določa: 

1. področja presoje za zagotavljanje kakovosti; 

2. postopke za spremljanje kakovosti; 

- temeljne dokumente načrtovanja in poročanja; 

- instrumente za zbiranje podatkov; 

- postopke vodenja evidenc;  

- obliko in vsebino ključnih poročil;  

3. postopke za sprejemanje ukrepov za dvig kakovosti; 

4. vrste presoj delovanja šole; 

5. pristojnosti in odgovornosti. 

 

Področja, ki so predmet presoje kakovosti VŠHTB, so naslednja:  

1. vpetost v okolje,  

2. delovanje visokošolskega zavoda (pri študijskih programih je poseben poudarek dan na utemeljitvi 

potrebe po študijskih programih, organizaciji in izvedbi izobraževanja), 

3. kadri,  

4. študenti,  

5. materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje),  

6. zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti.  

 

Podrobnejši pregled kazalnikov za zagotavljanje kakovosti glede na posamezna področja presoje je v 

prilogi 4. 

 

3. Postopki za zagotavljanje kakovosti 

  

Zagotavljanje kakovosti temelji na rednem in sistematičnem spremljanju delovanja, analizah in 

poročilih, ki so osnova za sprejemanje ukrepov za višjo kakovost in celovito načrtovanje delovanja. 

Izvajanje načrtov se spremlja po posameznih dejavnostih, napake in pomanjkljivosti visoka šola sproti 

odpravlja oz. sprejema ustrezne ukrepe za izboljšanje na pristojnih organih. Poročila vsebujejo 

podatke, analize področij in ocen o stanja in trendov. 

 



Temeljni dokumenti načrtovanja in poročanja so: 

- Akreditacija VŠHTB in študijskega programa Hotelirstvo in turizem 

- Strategija VŠHTB (strateški načrt) 

- Letni program dela in finančni načrt 

- Letno poročilo o  delu 

- Samoevalvacijsko poročilo 

 

Interni dokumenti načrtovanja (letni): 

- Izvedbeni urnik za posamezno študijsko leto 

- Študijski koledar 

- Načrt izvajanja samoevalvacije 

- Načrt znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela 

- Načrt dela posameznih kateder, 

- Načrt dela založniške dejavnosti. 

 

Interni dokumenti poročanja (letni): 

- Poročilo o izobraževalni dejavnosti 

- Poročilo o znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu 

- Poročilo o delu posamezne katedre 

- Poročilo o založniški dejavnosti 

- Analiza mnenjskih anket študentov 

- Analiza mnenjskih anket diplomantov 

- Analiza mnenjskih anket visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

- Načrt izvajanja samoevalvacije pripravi Komisija za kakovost VZŠCE v sodelovanju s 

strokovnimi službami.  

Načrt vsebuje področja presoje, postopke in instrumente, časovni načrt izvedbe ter odgovorne osebe 

za posamezne aktivnosti samoevalvacije. področja 

. 

Načrt  

obravnava in sprejme Senat  

VZŠCE 

. 

 

 


