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1. Predstavitev Visoke šole za računovodstvo in finance
1.1.

Strategija, poslanstvo, vizija in cilji

Strategija
Strateški načrt razumemo kot splet aktivnosti, ki jih je treba uresničiti za dosego načrtovane vizije.
Zavedamo se omejitev, ki lahko onemogočijo uresničevanje ciljev in dejavnikov, ki lahko pospešijo
njihovo uresničevanje.
Načrtovanje razumemo v pomenu dinamičnega načrtovanja, kar pomeni, da bomo vsako leto preverjali
uresničljivost zastavljenih ciljev in jih v primeru bistvenih odmikov popravili.
Strateški načrt se razdela v letnih delovnih načrtih (letni načrt VŠR).
Poslanstvo
Temeljno poslanstvo VŠR je podajati profesionalna znanja in prakse, ki gradijo računovodske in
finančne strokovnjake, delujoče znotraj informacijske in finančne funkcije poslovnega sistema.
Prispevati želi k višji ravni računovodskega in finančnega znanja ter praktičnih izkušenj med različnimi
ciljnimi skupinami že uveljavljenih in prihodnjih podjetnikov, direktorjev, finančnikov, računovodij ter
drugih, ki se neposredno ali posredno vključujejo tako na domače kot tudi na mednarodne trge.
Prepričani smo, da je to prava pot za še večjo uporabnost in prispevek računovodstva v procesu
poslovnega odločanja.
Vizija in cilji
VŠR želi postati ena uglednejših računovodsko-finančnih šol ameriško-evropskega tipa v osrednji in
vzhodni Evropi.
Cilji visokošolskega programa Računovodstvo in magistrskega programa Forenzične preiskave v
financah in računovodstvu ter vseh programov izpopolnjevanja je študentom omogočiti pridobitev
strokovnega znanja in usposobljenost za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov,
razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovne kritičnosti in odgovornosti,
iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju in vodenju. Študenti bodo svoja znanja nadgradili s
praktičnim izobraževanjem v delovnem okolju.
Diplomanti bodo torej:
•
•
•
•

usposobljeni s poslovodstvom sodelovati in mu z zanesljivimi in pravočasnimi informacijami
pomagati pri sprejemanju čim boljših poslovnih odločitev;
usposobljeni poročati o poslovanju poslovnega sistema na način, da bodo prikazana
računovodska poročila izražala resnično in pošteno sliko poslovanja poslovnega sistema;
znali organizirati in voditi računovodstvo kot osrednjo informacijsko dejavnost v poslovnem
sistemu;
sposobni delovati v forenzičnih preiskavah.

Spoštujemo temeljni princip dela, ki je:

•
•

V ustvarjalnem okolju kolegialnega odnosa med profesorji in študenti posredovati teoretična
znanja in jih prenašali v prakso.
Poudarjen je neposreden odnos in dialog med profesorji in študenti, ki so motivirani za
reševanje konkretnih problemskih situacij.

V takem ustvarjalnem okolju bodo učitelji poleg znanj posredovali tudi svoje praktične izkušnje. Cilj
dialoga je, da se študentje nauči reševati težave in jih zato oboroži z vsemi potrebnimi znanji za
učinkovito delovanje v poslovnem okolju.
Diploma je pisni dokaz pridobljenega znanja na VŠR. Zato želimo ta temeljni cilj študija nekoliko
osvetliti.
Če za izhodišče vzamemo izrek “znanje je moč”, je to načeloma zelo privlačen cilj. Vendar lahko znanje
tudi zlorabimo (za manipulacije in goljufije), nasprotno, njegova koristna uporaba pa pomeni modrost.
Modrost je torej pravi cilj pridobivanja znanja. S koristno uporabo znanja pridobimo zlasti:
•
•
•
•

več samostojnosti pri delu, saj nismo prisiljeni vedno posnemati drugih;
neodvisnost od drugih, kar se kaže zlasti v večji socialni varnosti in svobodnem izražanju
svojega mišljenja;
na moči pri ohranjanju osebnega ravnovesja;
v pridobivanju zaupanja in osebne karizme.

Našteto ima za diplomanta zlasti naslednje koristne posledice:
•
•
•

pomembno lahko vpliva na svojo kariero;
z večjo zanesljivostjo in objektivnostjo uporablja svojo sposobnost kritičnega razmišljanja;
pomembno se dvigne njegova samozavest kljub spoznanju, da je znanje sicer neskončna
kategorija.

Menimo, da je pridobljena osebna samozavest preoblikovani končni cilj študija na VŠR. Temelji na
diplomantovi sposobnosti:
•
•
•
•

razumevanja poslovanja;
jasne opredelitve ter pojasnjevanja stanj in gibanj v poslovanju;
poenostavljanja;
reševanja težav.

Pri doseganju tega cilja je študentu VŠR na razpolago:
•
•
•

razumevajoč učiteljski zbor, ki je pripravljen pomagati na vseh področjih študija;
podpora sodelavcev šole (referat, knjižnica),
Inštitut za poslovodno računovodstvo s svojimi publikacijami, z dodatnim usposabljanjem in s
sekcijami.

1.2.

Izobraževalna dejavnost

VŠR izvaja visokošolski program- šesta raven (16203) in magistrski program – sedma raven (17003) ter
tudi tri programe usposabljanja- dopolnilno izobraževanje(36200).
Vrsta študijskega programa

Stopnja študijskega
programa

Ime študijskega programa

Visokošolski
program

strokovni l. stopnja

Računovodja
(zaključilo
izvajanje
30.9.2021 – nadomesti ga prenovljen
program Računovodstvo in finance)

Visokošolski
program

strokovni l. stopnja

Računovodstvo in finance (začetek
izvajanja 2018/19)

Magistrski program

Il. stopnja

Forenzične preiskave v financah in
računovodstvu

Program izpopolnjevanja

-

Certificirani
(CPR)

Program izpopolnjevanja

-

Preiskovalec prevar na področju finance
in računovodstva (CPP)

Program izpopolnjevanja

-

Certificiran strokovnjak za obračun plač
(januarja 2021 vložena vloga za
akreditacijo pri NAKVIS)

poslovodni

računovodja

Programi, ki jih izvaja VŠR, sodijo v področje 04 in 041 (Poslovne in upravne vede), podrobno področje
pa je 0411 (računovodstvo, revizija, knjigovodstvo, davčno računovodstvo) in tudi 0412 (finančno
upravljanje, poslovodenje, osebne finance). Podrobno področje za magistrski program je še 0421
(gospodarsko pravo, kazensko pravo) in 1032 (preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj). Programi izpopolnjevanja imajo podrobna področja, poleg navedenih tudi 0412 (finančno
upravljanje).

1.2.1. Predstavitev visokošolskega strokovnega programa - dodiplomskega študijskega
programa računovodstvo in finance
Visokošolski dodiplomski študij računovodstva in financ študentom zagotovi znanja, ki jim bodo
pomagala, da bodo postali strokovnjaki na svojem področju. Pridobijo sposobnost kritične presoje
dogajanja v organizaciji, se uspešno soočajo z izzivi v praksi in bodo sposobni prevzeti odgovornost za
svoje predloge in odločitve.
Dodiplomski študij Računovodstva in financ na VŠR obsega dve smeri, in sicer smer računovodstvo in
smer finance.
•

Predmetnik PRVEGA letnika je enak, ne glede na smer.

•

•

V DRUGEM letniku pa se vsebine razdelijo. Smer računovodstvo, poglablja znanja s področja
računovodstva s poudarkom na upravljalnem – poslovodnem računovodstvu. Smer finance,
poglobili znanja s področja poslovnih financ in tudi osebnih financ.
V TRETJEM letniku je še več smernih predmetov glede na smer študija, kar pripomore k temu,
da študent postane strokovnjak s področja računovodstva ali strokovnjak s področja financ.

Načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc zagotavlja zaposljivost diplomantov in možnost
nadaljnjega izobraževanja.
Diplomanti se zaposlijo v gospodarstvu in negospodarstvu.
Diplomanti z nazivom »diplomirani ekonomist« so zelo zaposljivi. Na VŠR-ju pridobijo ustrezna znanja
za delo v računovodstvih in finančnih službah. Glede na dosedanje izkušnje zaposlitev diplomantov VŠR
ni težava. Precej jih je že zaposlenih in so se vpisali na VŠR zaradi pridobitve dodatnih znanj, ne pa samo
zaradi pridobitve stopnje izobrazbe. Tisti, ki so nezaposleni, v večini dobijo delo zelo hitro, oz. še med
študijem.
Diplomantom je nadaljnje izobraževanje omogočeno na VŠR – vpis v magistrski program »Forenzične
preiskave v financah in računovodstvu«, lahko pa se vpišejo na magistrske programe večine drugih
visokih šol in fakultet.
Diplomanti se lahko zaposlijo v računovodskih in finančnih službah poslovnih subjektov in so
usposobljeni izvajati vse računovodska in osnovna finančna opravila. Pridobljena znanja so osnova za
nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje, s katerim si pridobijo licence za opravljanje najodgovornejših
nalog, povezanih z računovodstvom in financami: davčni svetovalci, vodje računovodstev velikih
podjetij, ocenjevalci vrednosti, revizorji, analitiki in podobno. Pridobljene kompetence nudijo tudi
zaposlitvene možnosti v sorodnih poslovnih funkcijah. Velik del študentov je že zaposlen in jim ta
program omogoča pridobitev izobrazbe in seveda dodatna znanja. Skoraj polovica diplomantov dela v
gospodarstva.
Diplomanti so zaposljivi v strokovnih službah na področju računovodstva in financ negospodarskih
subjektov in so usposobljeni izvajati vsa računovodska in finančna opravila. Pridobljena znanja so
podlaga za osvojitev dodatnih znanj na raznih programih usposabljanja ali izpopolnjevanja in pridobitev
licenc. Diplomanti VŠR se pogosto vračajo na šolo na udeležbo raznih seminarjev, posvetovanj in zadnja
leta tudi na izpopolnjevanja, ki jih organizira šola. V negospodarstvu so zaposleni predvsem v
računovodstvih različnih državnih organov, v bankah, pa tudi na sodiščih in drugod. S pridobljenimi
licencami so lahko tudi državni revizorji, davčni inšpektorji, finančni analitiki in drugo.

1.2.2. Predstavitev magistrskega programa – forenzične preiskave v financah in
računovodstvu
Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja
s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizije, davkov, kazenskega prava, kriminalistike
in podobno.
Glavni namen magistrskega programa je omogočiti študentom pridobitev dodatne izobrazbe in
pridobitev znanja in sposobnosti kritičnega razmišljanja in analize učinkov, ki jih imajo finančne
transakcije na posameznike in družbo. Cilj je usposobiti študenta za opravljanje nalog s področja
načrtovanja finančno računovodske funkcije ter nadziranja dela v podjetju ali drugih organizacijah,

analitično reševanje težav, strokovno delo, razumevanje delovanja domačih in svetovnih trgov,
sposobnost etičnega ravnanja v domačem in mednarodnem okolju ter imeti sposobnost dobrega in
strokovnega komuniciranja na področju financ in računovodstva. Glavni cilj pa je študente usposobiti,
da bodo sposobni voditi kolektiv in opozarjati na pravilno poslovanje in tudi znati odkrivati
nepravilnosti pri njihovem delu.
Študijski program traja dve leti. Študijski program ima izbirne predmete. V drugem letniku imajo
študenti možnost izbrati dva predmeta izmed več ponujenih. Število izbirnih predmetov se občasno
spreminja oz. dodaja. V letu 2020/21 jih je bilo osem. Glede na interes družbe, gospodarstva, razmer v
družbi in predloge študentov šola občasno pripravi kakšen dodatni izbirni predmet.
Splošne kompetence diplomanta: sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic
pojavov na področju računovodstva, ekonomije in prava, sposobnost iskanja novih virov forenzičnega
znanja na področju računovodstva, ekonomije, financ, etike in prava, obvladovanje raziskovalnih
metod in postopkov s področja družboslovja, avtonomnost pri strokovnem delu, zavezanost k
profesionalni etiki v poslovnem okolju, sposobnost dela v skupini, sposobnost preiskovanja in
ocenjevanja nezakonitih poslovnih dejanj in stanj v delovanju podjetja, gospodarskih družb, javne
uprave in drugje, poznavanje in razumevanje medkulturnih razlik in njihovega vpliva na poslovanje
organizacije v mednarodnem okolju.
Predmetno specifične kompetence: poznavanje in razumevanje utemeljitve in teorij s področja
računovodstva, financ, ekonomskih in poslovnih ter pravnih ved, sposobnost za reševanje konkretnih
strokovnih problemov z uporabo ustreznih forenzičnih metod in postopkov, konkretno obvladovanje
temeljnega znanja forenzike in njegova uporaba v praksi, sposobnost iskanja novih informacij v
domačem in mednarodnem okolju s področja ekonomije, forenzike ter njihovo umeščanje v strokovni
okvir, razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju
konkretnih strokovnih problemov in drugo.
Diplomanti se zaposlijo v gospodarstvu in negospodarstvu.
Diplomanti magistrskega programa so profil kadra, ki nadgrajuje znanja visokošolskega strokovnega
programa Računovodstvo in finance, ki ga izvaja VŠR, ter drugih programov s področja ekonomije,
poslovnih ved in prava, varnosti in drugo. Dejstvo je, da so številna nedovoljena dejanja izvedena prav
s pomočjo nosilcev računovodstva. Več je treba narediti, da se taka dejanja odkrijejo, preprečijo in
odpravijo tista dejanja, ki povzročajo škodo posamezniku, družbi in državi ter da se odkrijejo morebitne
manipulacije na področju financ. Prav zato je delo računovodja in finančnika z dodatnim forenzičnim
znanjem zelo iskano.
Diplomantom je nadaljnje izobraževanje omogočeno predvsem zaradi interdisciplinarnosti programa.
Študij na tretji stopnji lahko nadaljujejo na različnih fakultetah oz. programih: ekonomija, finance,
pravo, organizacija, management, uprava in drugje.
Diplomanti magistrskega programa »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« se lahko
zaposlijo v računovodskih in finančnih službah gospodarskih poslovnih subjektov in so usposobljeni
delati na vodstvenih delovnih mesti v različno velikih podjetjih in družbah. Opravljajo lahko
najodgovornejše in vodstvene naloge povezane s forenzičnim računovodstvom in financami: vodje
računovodstev ali finančnih služb, davčni in finančni svetovalci, ocenjevalci vrednosti podjetij, revizorji,
vodje računovodskih servisov in drugo.
Diplomanti magistrskega programa “Forenzične preiskave v financah in računovodstvu” se lahko
zaposlijo v negospodarskih poslovnih subjektih. Opravljajo lahko vsa vodstvena računovodska dela,

finančna dela, opravljajo lahko vodstveno funkcijo v finančnih in drugih službah v javni upravi. S
pridobitvijo dodatnih licenc so lahko zaposleni tudi kot strokovnjaki na sodiščih, v finančni policiji, v
davčni upravi in drugje.

1.2.3. Predstavitev programa izpopolnjevanja – certificiran poslovodni računovodja
V svetu je vedno bolj uveljavljeno certificiranje poslovodnih znanj. Certifikati so jamstvo, da zna nosilec
certifikata v praksi uresničiti pridobljena znanja. Poudarek izobraževanja pa je prav zaradi tega na
praksi.
CPR zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev in
znanja, potrebna za oblikovanja najrazličnejših finančnih analiz. Usmerjeno je v prakso, kar pomeni,
da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo. Uspeh
zagotavlja izbor predavateljev, ki so praktiki z ustreznimi strokovnimi in teoretičnimi znanji.
Nosilci certifikata CPR so usposobljeni za:
•

praktično uporabo znanj s področja:
o
o
o

•
•
•
•
•

poznavanja in razumevanja podjetja,
poznavanja in razumevanja poslovnega procesa,
poznavanja in razumevanja poslovanja,

razumevanje profesionalnih dolžnosti izvajanja različnih nalog na področju računovodstva in
poslovnih financ,
sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov na področju poslovodnega računovodstva,
poslovnih financ in poročanja,
sposobnost oblikovanja predlogov poslovnih odločitev,
sposobnost oblikovanja najrazličnejših poslovnih poročil,
sposobnost komuniciranja z odločevalnimi ravnmi v podjetju.

Potek študija
Študij je kombinacija individualnega dela in predavanj. Vsebina predmetov je na razpolago na Visoki
šoli o računovodstvu. Celotna obremenitev slušatelja je 400 ur, od tega 120 kontaktnih ur (ostalo je
individualno delo slušatelja).
Po vsakem predmetu je izpit, ki je usmerjen v reševanje problemskih situacij. Po uspešno opravljenih
izpitih udeleženec prejme certifikat poslovodnega računovodja.
Glavni vsebinski poudarki posameznih predmetov so:
•

•
•

podjetje in poslovanje s poudarkom na poslovnih procesih, organiziranju poslovanja, centrih
odgovornosti in poročanja, notranjih kontrolah, obvladovanju tveganj, notranji reviziji in sistemu
notranjih kontrol itd.
načrtovanje s poudarkom na proračunskem financiranju, tehnikah načrtovanja, metodah budgetiranja,
letnem načrtovanju dobička itd.
analiza s poudarkom na tehnikah in vsebini analiziranja poslovnih poročil, analizi finančnih poročil,
analizi poslovne uspešnosti in analizi dobičkonosnosti itd.

•
•
•

•

računovodstvo s poudarkom na modelih merjenja, stroškovnem sistemu, razporejanju stroškov na
stroškovna mesta in nosilce, povezavo med poslovanjem in stroški itd.
poslovne finance s poudarkom na tveganjih, ki so povezana s sposobnostjo povrnitve vložkov; finančnih
instrumentih in trgih; stroških kapitala; financiranju obratnih sredstev in mednarodnih financah itd.
proces oblikovanja odločitev s poudarkom na vplivu stroškov na poslovanje, obsegu poslovanja na ciljni
dobiček; mejnih stroških; poslovnem in finančnem vzvodu; analizi cen; analizi financiranja; analizi
diskontiranih denarnih tokov; analizi naložbenih projektov; analizi investicijskega tveganja;
obvladovanju kapitalske ustreznosti itd.
gospodarsko pravo in poklicna etika s poudarkom na osnovah gospodarskega prava in etiki v
poslovodnem računovodstvu in poslovnih financah.

1.2.4. Predstavitev programa izpopolnjevanja – preiskovalec prevar na področju financ
in računovodstva
Glavni namen programa izpopolnjevanja je omogočiti slušateljem z že pridobljeno ravnijo izobrazbe,
da si pridobijo dodatna znanja s področja preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja prevar na področju
financ in računovodstva, da se usposobijo za kritično razmišljanje in analize učinkov, ki jih imajo prevare
na posameznika in družbo.
Študij traja eno leto.
Pridobljena znanja:
•
•

Interdisciplinarno podana znanja s področja preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja prevar
na področju financ in računovodstva,
Za kritično razmišljanje in analize učinkov, ki jih imajo prevare na posameznika in družbo.

1.2.5. Predstavitev programa izpopolnjevanja – certificiran strokovnjak za obračun plač
Temeljni cilj študijskega programa je v usposabljanju udeležencev za samostojno opravljanje del, ki so
povezana z obračunavanjem stroškov dela redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, ne glede na
njihov status. Udeleženci bodo v okviru izobraževanja pridobili znanje na področju:
−
−
−
−
−

delovnopravne zakonodaje in predpisov,
najpomembnejših internih aktov, ki so vezani na zaposlene,
obračuna plač in drugih dohodkov zaposlenih in drugih prejemkov fizičnih oseb, z vsemi
posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo,
oddaja obrazcev na ustrezne portale in
evidentiranja stroškov dela v poslovne knjige.

Poudarek pri usposabljanju je na praktičnem znanju pri obračunu plač v smislu tehnike obračuna plače,
da udeleženec izobraževanja zna sam v svojem informacijskem programu nastaviti ustrezne
parametre, ki bodo omogočili pravilen izračun stroškov dela in honorarjev. Prav tako je pri formalno
pravnem področju najpomembnejši praktični vidik njegove uporabe za namene obračunavanja
stroškov dela in honorarjev.

Splošne kompetence:
•
•
•
•

interdisciplinarno razumevanje kadrovske funkcije, pravnih podlag kadrovske funkcije,
obračunavanja vseh oblik prejemkov zaposlenih, pomembnih za obvladovanje kadrovskega
področja v podjetju,
kritično razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov s temeljitostjo in vztrajnostjo na poti
od identifikacije problema do zamisli izboljšav in implementacije rešitve,
sledenje novostim na področju kadrovske funkcije in obračuna plač in njihova smiselna
uporaba,
učinkovita predstavitev in komunikacija z zaposlenimi v podjetju, vključno s komuniciranjem
za interpretacijo obračunov različnih oblik prejemkov in izplačil.

Predmetno specifične kompetence:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju obračuna plač
in osnov obvladovanja kadrovske funkcije,
sposobnost za pripravo oziroma sodelovanje pri pripravi Pravilnikov v podjetju in
sistematizacije delovnih mest,
sposobnost razumevanja kolektivne pogodbe, Zakona o delovnih razmerjih, Zakon o
dohodnini, sistemizacije delovnih mest in kadrovskih evidenc,
poznavanje in razumevanje ključnih vsebin, vezano na zaposlovanje in obračuna plač,
razumevanje Hierarhija predpisov ki jo moramo poznati pri izvajanju kadrovsko računovodske
funkcije pri obračunu plač in drugih prejemkov,
sposoben bo izvesti postopek zaposlitve delavca; objave delovnega mesta, sklenitve pogodbe
o zaposlitvi, prijava v obvezno socialno zavarovanje,
sposoben bo izvesti postopke, ki so potrebni ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
sposoben bo oblikovati kadrovske evidence in personalne mape, ki so potrebne za popolno
kadrovsko evidenco,
sposoben bo pripraviti obračun plač, vsebinsko pojasniti osnove za nadomestilo, obračunati
regres, dohodnino in olajšave, ki so bile koriščene pri obračunu plač,
sposoben bo obračunati nagrade zaposlenih, jubilejne nagrade, odpravnine in druge prihodke
delavcev (najemnina, prokura, dividende, poslovodenje),
sposoben so bo spopasti z posebnosti, ki se pojavljajo pri napotenih delavcih, rezidentih ali
nerezidentih,
sposoben bo opraviti tudi druge specifične obračune za opravljeno delo (delo preko
študentskega servisa, delo upokojenca, avtorski honorar, podjemna pogodba).

Pri analizi potreb na trgu smo skupaj z Zbornico računovodskih servisov zaznali veliko pomanjkanje
znanja na področju obračuna plač. S tem področjem se zelo podrobno ne ukvarja noben študijski
program v okviru višjih ali visokih šol do te mere, da bi bil študent usposobljen za prakso. Predvsem v
računovodskih servisih, ki opravljajo storitve računovodenja za manjše družbe, so zaposleni soočeni z
vsemi možnimi oblikami dela in obračunov stroškov dela. Izkazalo se je, da zaposleni ne poznajo dovolj
vsebine in se zanesejo na svoje računovodske programe. Pri pojasnjevanju izračunov so negotovi in
tudi ne znajo preveriti ali so ti pravilni. Prav tako so spremembe na tem področju zelo pogoste in je
potrebno zelo dobro poznati temelje, da lahko spremembe v to integriramo. Tega ne more narediti
informatik, ki je izdelal računovodski program, ampak mora biti računovodja, ki je strokovnjak za

obračun plač tisti, ki bo povedal, kako je treba programe dograditi. Študentje, ki že delajo na obračunu
plač, bodo v okviru izobraževanja reševali svoje konkretne primere, s katerimi se srečujejo.
Študentje, ki še ne delajo na tem področju, ampak je to njihov cilj, bodo dobili konkreten primer iz
prakse od predavatelja. Tudi naši predavatelji imajo praktične izkušnje in se dnevno srečujejo s
problematiko, ki bo predmet poučevanja.
Vsi študentje na koncu opravijo izpit, ki je sestavljen iz vseh področji, ki so zajeta v učnih programih.
Celoten program smo razdelili na 2 predmeta in sicer:
-

Osnove in pravni okvirji za izvajanje kadrovsko - računovodskega področja (3 srečanja)
Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja (5 srečanj)

Skupaj študent pridobi 10 ECTS in program izpopolnjevanja traja dva meseca oz. 8 srečanj.

1.3.

Strategija, organiziranost in vodenje ter skrb za kakovost

Strategija
Strateški načrt razumemo kot splet dejavnosti, ki jih je treba uresničiti za dosego načrtovane vizije.
Zavedamo se omejitev, ki lahko onemogočijo uresničevanje ciljev in dejavnikov, ki lahko pospešijo
njihovo uresničevanje.
Načrtovanje razumemo v pomenu dinamičnega načrtovanja, kar pomeni, da bomo vsako leto preverjali
uresničljivost zastavljenih ciljev in jih v primeru bistvenih odmikov popravili.
Strateški načrt se razdela v letnih delovnih načrtih (akcijski načrt VŠR).

1.4.

Organiziranost

Organizacija in izvajanje pedagoškega procesa sledi študijskemu koledarju in urniku, ki ga VŠR pripravi
za vsako študijsko leto posebej, in je izveden glede na število vpisanih študentov in velikost študijskih
skupin. Za nemoten potek izvajanja pedagoškega procesa skrbi dekan, v sodelovanju z referatom.
Visokošolski učitelji študijske predmete izvedejo v skladu z učnim načrtom in urnikom. Izvedbeni načrt
predmeta vsak visokošolski učitelj objavi v spletni učilnici.
O vseh morebitnih spremembah pri izvedbi pedagoškega procesa so tako študenti kot visokošolski
učitelji pravočasno obveščeni. VŠR sledi usmeritvi, da bi bilo sprememb od načrtovane izvedbe
pedagoškega procesa čim manj. Na VŠR izvajamo samo izredni študij na dodiplomski stopnji. Iz tega
razloga pedagoške dejavnosti praviloma poteka v popoldanskem času med 16:30 in 19:45 uro, s čimer
zlasti zaposlenim študentom omogočamo nemoten študijski proces.
Podrobneje je izvajanje študijske procesa opisano v poglavju 6.3. Izvajanje študijskega procesa.

2. Vodenje in skrb za kakovost izobraževalnega
2.1.

Ključni dokumenti spremljanja in zagotavljanja kakovosti

Področje zagotavljanja kakovosti in izvajanja vseh procesov na VŠR urejata dva ključna dokumenta:
•

Poslovnik kakovosti – je temeljni, strateški dokument vodenja sistema kakovosti na VŠR.
Predstavlja vodilo za obvladovanje kakovosti na vseh prepoznanih procesih, ki jih VŠR izvaja.
Spodbuja nenehno izboljševanje in razvoj visokošolskega zavoda. Namen izboljševanja
kakovosti je predvsem v izpolnjevanju pričakovanj vseh ključnih deležnikov zavoda –
študentov, visokošolskih učiteljev, strokovnih delavcev, lastnikov, diplomantov ter ne nazadnje
širše javnosti in slovenskega gospodarstva.

•

Pravilnik o izvajanju izrednega študija – je operativni, interni dokument, ki dopolnjuje
Poslovnik kakovosti. V njem je urejen obseg pedagoškega dela (predavanj, vaj seminarjev ipd.)
za izredne študente na dodiplomskem in magistrskem študijskem programu, časovni razpored
izvajanja programa in načine informiranja študentov o načinu izvajanja izrednega študija.
Pravilnik o študijskem redu - Študijski red (v nadaljevanju: pravilnik) je ureja preverjanje in
ocenjevanje študentovega znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z opravljanjem
obveznosti, določenih v študijskih programih za pridobitev izobrazbe na 1. in 2. stopnji študija
in v študijskih programih za izpopolnjevanje (v nadaljevanju: obveznosti) na VŠR.

•

2.2.

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti na VŠR, je primeren in primerljiv z evropskim
visokošolskim prostorom. V sistem kakovosti so vključene naslednje aktivnosti:
•

•
•
•
•

Prepoznavanje ključnih izobraževalnih procesov, znanstveno raziskovalnih projektov za
delovanje zavoda ter procesa izdelave samoevalvacijskega poročila, ki sta potrebni za
učinkovito izvajanje sistema kakovosti;
Določanje zaporedja in medsebojne vplive teh procesov;
Določanje meril in metod, ki so potrebni za učinkovito izvajanje teh procesov;
Zagotavljanje virov in vseh informacij za delovanje in nadzor, merjenje in analiziranje
uspešnosti vključenih procesov (kazalniki);
Zagotavljanje izvajanje ukrepov za doseganje planiranih rezultatov in ciljev sistema nenehnega
izboljševanja kakovosti študijskega programa.

Namen sistema kakovosti je izpolnjevanje in preseganje zahtev in pričakovanj študentov, Nacionalne
agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ)
in vseh drugih deležnikov v procesih VŠR, ter izboljševanje njihovega zadovoljstva. S prepoznanimi in
primerno dokumentiranimi procesi se določijo vhodi v proces, faze izvajanja aktivnosti ter izhodi iz
procesa. Prepoznani so tudi skrbniki procesov, ki so odgovorni za skladnost izvajanja nalog glede na
postavljena pravila in za vzpostavljanje sistema nenehnega izboljševanja s potrjevanjem ukrepov
izboljševanja.
Uspešnost in učinkovitost izvajanja procesov se merita in analizira s kazalniki in postavljenimi cilji.
Za delovanje sistema kakovosti je odgovoren dekan, ki je tudi član Komisije za kakovost.
V Komisijo za kakovost so vključeni vsi deležniki, ki so vpeti v procese spremljanja, in zagotavljanja
kakovosti: dekan in predstavnik podpornih služb, predstavnik visokošolskih učiteljev, predstavnik
študentov, ter predstavnik zunanjih deležnikov. Člane Komisije za kakovost imenuje Senat, ki tudi
obravnava in potrdi poročila in predlagane ukrepe za izboljšanje kakovosti dela VŠR ter predlaga nove
postopke spremljanja in zagotavljanja sistema kakovosti. Sistem spremljanja kakovosti je prikazan na
sliki 1:

Slika 1: Organigram »Krog kakovosti na VŠR«

2.3.

Samoevalvacijski procesi

Samoevalvacijski proces obsega štiri ključne evalvacije, ki se izvajajo na letni ravni (skoraj vse evalvacije
potekajo elektronsko):
1. Evalvacija kakovosti predavanj za vsak predmet (ocenjujejo študenti). Evalvacija visokošolskih
učiteljev in izvedbe predmetov se izvaja redno, vsako leto, ob zaključku posameznih študijskih
predmetov. Študenti s pomočjo vprašalnika ocenijo visokošolskega učitelja (ter asistenta, če
sodeluje pri izvedbi ali kakšnega drugega gostujočega predavatelja) in študijski predmet.
Vprašalnik zajema vprašanja o zadovoljstvu s predstavljenimi vsebinami, oziroma s predmetom
ter zadovoljstvo z izvajalci (način podajanja snovi, strokovnost, pripravljenost odgovarjanja na
vprašanja ipd.). Študenti anketo izpolnijo ob prvi prijavi na izpitni rok.
2. Evalvacija o zadovoljstvu predavateljev (ocenjujejo visokošolski učitelji). Visokošolski učitelji
z vprašalnikom ocenijo, kako so zadovoljni s posameznimi deli izvedbe predmeta, kako so
zadovoljni s sodelovanjem, odzivnostjo in uspešnostjo študentov ter sodelovanjem s
predstavniki VŠR. Evalvacijo poteka vsako leto, konec študijskega leta – v elektronski obliki.
3. Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS (ocenjujejo študenti). Ob zaključku posameznih
predmetov se z vprašalnikom, ki je dodan prvi anketi o kakovosti predavanja za vsak predmet,
ugotavlja obremenjenost študentov z različnimi oblikami dela (predavanja, vaje, samostojni
študij, priprava seminarskih nalog ipd.). Študenti imajo poleg ponujenih odgovorov tudi
možnost vpisati, za koliko bi povečali oziroma zmanjšali število ur določenih aktivnosti pri
izvajanju predmeta. Rezultati študentov se primerjajo z opredelitvami iz učnega načrta. Če
rezultati študentov v povprečju odstopajo od predvidenih vrednosti vsaj dve leti zapored, se
uvajajo spremembe v študijski predmet (ali v študijski program).
4. Evalvacija diplomantov ob zaključku študija (ocenjujejo diplomanti). Diplomanti z
vprašalnikom ocenijo, kako so zadovoljni s pridobljenimi kompetencami, znanji in spretnostmi,
z uporabnostjo znanja, kakšno je njihovo mnenje o izvedbi študija – predavanji, visokošolskimi
učitelji, prostori, urniki in kako so zadovoljni s podpornimi službami. Anketiranje diplomantov
poteka pred zagovorom diplome v fizični obliki.
Ena pomembnih analiz je še analiza prehodnosti v višje letnike, ki je prav tako izvedena vsako leto
posebej, na osnovi podatkov iz informacijskega sistema e-indeks. Mnenje o kakovosti izvedbe in drugih
kazalcih se pridobiva tudi na neformalen način, v pogovoru s študenti, z izvajalci študijskega procesa
(visokošolski učitelji), s tutorji posameznega programa, z delodajalci na različnih poslovnih dogodkih, z
gostujočimi predavatelji pri izvedbi pedagoškega procesa, in s strokovnimi sodelavci VŠR.
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

Ugotovitve samoevalvacije so se aplicirale v delu zavoda (vzpostavljena je povratna zanka po
sistemu notranjih kontrol)
Vzpostavljen sistem zbiranja podatkov o predlogih deležnikov (ankete, pogovori s študenti)

Slabosti:
-

nismo izvajali evalvacij praktičnega izobraževanja v uniformirani obliki (pogovori so potekali
samo neformalno.
Nismo izvajali evalvacije med našimi diplomanti

Priložnost za izboljšave:
-

Evalvacija praktičnega izobraževanja (ocenjujejo študenti, delodajalci in mentor pri VŠR).
Evalvacija se izvaja vsako leto, po zaključku spomladanskega semestra (konec junija ali v
začetku julija). Izvaja med študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov po
opravljenem praktičnem usposabljanju. Za ta namen je pripravljenih več različici študentskih
anket:
o ena je namenjena ocenjevanju praktičnega usposabljanja študentov, ki so že zaposleni
in s prošnjo na komisijo za študijske zadeve prosijo za priznavanje prakse;
o druga je namenjena študentom, ki dejansko izvajajo prakso v podjetju (podjetje
izberejo samo, ali s pomočjo VŠR);
o tretja je namenjena podjetju, kjer je študent izvedel praktično izobraževanje.

Cilj te ankete je predvsem pridobiti informacije ali so specifično predmetne kompetence, ki jih je
študent pridobil med študijem tudi aplikativne v praksi.
-

Evalvacija diplomantov (sledljivost zaposljivosti in delovnih področij). Anketo bomo izvedli
vsaka tri leta. Prvič v š.l. 2021-2022

2.4.

Komisija za kakovost

Področje spremljanja in zagotavljanja kakovosti na VŠR spremlja Komisija za kakovost, ki je v študijskem
letu 2020-2021 imela štiri člane, v kateri so zastopane naslednje skupine deležnikov
Predsednik Komisije – dr. Branko Mayr;
•
•
•

Član Komisije – mag. Dejan Petkovič
Član komisije – mag. Darinka Kamenšek
Predstavnik Študentskega sveta – Kati Žunkovič.

Komisija za kakovost skupaj z vodstvom in ostalimi zaposlenimi sodeluje pri pripravi samoevalvacijskih
poročil, ki jih obravnava na svojih sejah, ki potekajo dva do trikrat letno. Senatu VŠR predlaga ukrepe
za izboljšanje področij, za katera so ugotovljene pomanjkljivosti in preverja izvajanje sprejetih ukrepov.
Uvedeno je bilo kolegialno spremljanje predavanj (imenovani kolegi s strani vodstva šole so spremljali
predavanja kolegov in poročali o svojih opažanjih). Rezultati poročanj se analizirajo. O rezultatih se
vodstvo šole pogovori s predavateljem. Zbirni rezultati se predstavijo akademskemu zboru.
Komisija je sodelovala pri vzpostavitvi sistema načrtovanja in poročanja o izvedbi posameznih
predmetov. V načrtu predavatelj prikaže uresničitve akreditiranih kompetenc po posameznih
srečanjih. Načrt se objavi v spletni učilnici in je dosegljiv študentom, ki na ta način vedo, kaj se bo na
posameznem srečanju obravnavalo. O izvedbi posameznega načrta v skladu z načrtom predavatelji
poročajo. Oddano poročilo je pogoj za izplačilo honorarja.
Pokazala se je potreba po nadgradnji načrtov in poročil v vsebine prilagojenega izvajanja študijskega
programa. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu se izredni študij izvaja prilagojeno, kar pomeni, da se
ne izvedejo vse kontaktne ure. Nekatere se nadomestijo z drugimi oblikami dela. O teh odloča
predavatelj na podlagi poznavanja ciljnih kompetenc predmeta, programa in sestave skupine
sodelujočih študentov. Načrt prilagojene izvedbe bo v naslednjem študijskem letu obvezen.

Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

Vzpostavljen sistem spremljanja izvajanja študijskih programov (zagotovitev uresničitve
načrtovanih kompetenc posameznih predmetov in programov kot celote)
Kolegialno spremljanje predavanj s ciljem izboljšanje kakovosti
Vzpostavljeno načrtovanje in poročanje o izvajanju učnih enot
Vzpostavljen sistem prilagojenega izvajanja študijskega programa (izredni študenti imajo
drugačne potrebe, kot redni)

Slabosti:
-

Komisija za kakovost ni imela člana iz zunanjega okolja

Priložnosti za izboljšave:
-

V komisijo se vključi predstavnik zunanjega okolja
Predsednik komisije za kakovost se zamenja za predstavnika s strani visokošolskih učiteljev, da
se pridobijo še dodatne kakovostne informacije o študijskem procesu

Že sprejete ukrepi:
Za študijsko leto 2021-2022 že deluje Komisija za kakovost v novi sestavi, in sicer:
Predsednik Komisije – dr. Jaka Vadnjal;
•
•
•
•

Član Komisije in koordinator za magistrski študij – dr. Branko Mayr;
Član komisije in koordinatorka za dodiplomski študij – mag. Darinka Kamenšek
Predstavnik Študentskega sveta – Kati Žunkovič;
Predstavnica delodajalcev/gospodarstva – Neven Škrokov.

2.5.

Izboljšave v delovanju in vloga deležnikov

VŠR sproti spremlja in izboljšuje kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, tako
izobraževalnega, znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela. VŠR na področju dodiplomskega
študija zagotavlja kakovost:
•
•
•
•
•

Z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter
drugih, z njim povezanih dejavnosti;
Z vključevanjem zaposlenih, študentov dodiplomskega študija, visokošolskih učiteljev in drugih
deležnikov v presojo kakovosti svojega delovanja;
Z ugotavljanjem pomanjkljivosti v izvajanju dejavnosti ter odstopanj od načrtovanih aktivnosti
in dosežkov;
Z rednim seznanjanjem študentov dodiplomskega študija, zaposlenih, visokošolskih učiteljev
in drugih deležnikov z ukrepi za izboljšanje kakovosti;
Z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij po veljavnih Merilih za akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Presoja napredka in razvoja na področju kakovosti je opisana v vsakoletnem Poročilu o samoevalvaciji
dodiplomskega študijskega programa VŠR, iz katerega je razvidno, da se spremlja delovanje
dodiplomskega študijskega programa po vseh področjih iz Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov:
•
•
•
•
•
•
•

Evalvacija pedagoškega procesa, ki jo podajajo študenti, diplomanti, visokošolski učitelji in
drugi deležniki iz okolja;
Evalvacija vseh dejavnosti na področju dodiplomskega študijskega programa;
Evalvacija zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti;
Dokumentiranje razvoja dodiplomskega študija v povezavi z razvojem okolja;
Ugotavljanje in dokumentiranje napak in pomanjkljivosti ter njihovo izboljševanje in
odpravljanje;
Analizo dosežkov;
Oceno kakovosti vseh dejavnosti dodiplomskega študija in oblikovanje predlogov za izboljšave.

Dekan je odgovorna oseba za izvajanje postopkov samoevalvacije. Referat dodiplomskega študijskega
programa nadzoruje evalvacijske postopke, za katere se podatke zbira elektronsko – preko portala eindeks, razen merjenja učnih izidov, ki jih nadzoruje in izvaja dekan. V postopkih priprave
samoevalvacijskega poročila za dodiplomski študijski program komisija za kakovost sodeluje z vsemi
predavatelji in vsemi drugimi službami VŠR.
Z izsledki samoevalvacije so zaposleni seznanjeni na več načinov. Zaposleni so vključeni v postopke
izvajanja posameznih evalvacij, nekateri zaposleni so vključeni v Komisijo za kakovost, ostali zaposleni
so z izsledki samoevalvacije seznanjeni na rednih sejah akademskega zbora, hkrati pa je poročilo
objavljeno tudi na spletnih straneh VŠR in jim je dostopno ves čas. Visokošolski učitelji in predstavniki
Študentskega sveta so z izsledki samoevalvacije seznanjeni na seji Akademskega zbora. Na osnovi
samoevalvacijskega poročila Komisija za kakovost predlaga ukrepe za izboljšanje kakovosti
dodiplomskega študija. Na tej osnovi Komisija za kakovost za dodiplomski študijski program pripravi
operativni akcijski načrt ukrepov. Pred obravnavo je akcijski načrt ukrepov posredovan vsem
zaposlenim, ki lahko predlagajo spremembe, dopolnitve, ipd. Vsi zaposleni so tudi vključeni v uvajanje
in izvajanje ukrepov. Opravljene aktivnosti komisija za kakovost sproti beležijo v dokument, ki se
imenuje Poročilo o letnem spremljanju postopkov za zagotavljanje kakovosti. Opravljene aktivnosti
so predmet obravnave na rednih sejah akademskega zbora.

3. Pedagoška dejavnost
Organizacija in izvajanje pedagoškega procesa sledi študijskemu koledarju in urniku, ki ga VŠR pripravi
za vsako študijsko leto posebej, in je izveden glede na število vpisanih študentov in velikost študijskih
skupin. VŠR je v študijskem letu 2020/2021 aktivno izvajala dva študijska programa:
•
•

Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, 2. stopnja (izredni študij),
Računovodstvo in Finance, 1. bolonjska stopnja (izredni študij),

In tri izpopolnjevalne programe:
-

Certificiran poslovodni računovodja
Certificiran preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva
Certificiran strokovnjak za obračun plač

Na VŠR se izvaja samo izredni študij, kar pomeni, da se izvedba pedagoškega procesa prilagodi
študentom, ki so zaposleni. Vsa predavanja, ki se izvedejo, so v popoldanskem času. Veliko drugih

aktivnosti se organizira preko spletne učilnice. Koliko individualnega dela in na kak način se lahko
izvedejo te druge pedagoške dejavnosti, je podrobneje opredeljeno v Pravilniku o izvajanju izrednega
študija.
Za nemoten potek izvajanja pedagoškega procesa skrbi dekan v sodelovanju referatom. Visokošolski
učitelji študijske predmete izvedejo v skladu z učnim načrtom in urnikom. Izvedbeni načrt predmeta
vsak visokošolski učitelj objavi v spletni učilnici. O vseh morebitnih spremembah pri izvedbi
pedagoškega procesa so tako študenti kot visokošolski učitelji pravočasno obveščeni. VŠR sledi
usmeritvi, da bi bilo sprememb od načrtovane izvedbe pedagoškega procesa čim manj. Izredni študij
na dodiplomski stopnji praviloma poteka v popoldanskem času od ponedeljka do vključno četrtka, s
čimer zlasti zaposlenim študentom omogočamo nemoten študijski proces.

3.1.

Cilji izobraževanja in specifične kompetence, ki jih pridobijo študentje

Ključne splošne kompetence, ki jih nudijo naši programi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnosti za
njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice,
Sposobnost inovativnosti, ustvarjalnosti, analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledice
pojavov na področju podjetništva, ekonomije in računovodstva;
Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva, odkrivanje nepravilnosti ter razvoj
kritične in samokritične presoje,
Fleksibilna uporaba znanja v praksi,
Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora, etičnost,
Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti
z lastniki in vodstvom podjetja
Poštenost in zavezanost k poslovni etiki v poslovnem okolju
Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in
drugimi uporabniki oz. skupinami ter možnost strpnega dialoga.
Poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika
Sposobnost samostojnega strokovnega dela, reševanje konkretnih problemov
Itd.

Specifično predmetne kompetence, ki jih študentje pridobijo pri posameznih programih so opisane
spredaj v predstavitvi posameznih programov.

3.2.

Zagotavljanje izbirnosti

Na dodiplomskem študijskem programu računovodstvo in finance, 1. stopnja, morajo študenti opraviti
štiri izbirne predmete (v obsegu 20 ECTS) iz nabora 18 predmetov, ki se izvajajo na podlagi večinskega
interesa študentov. Nabor študijskih predmetov, ki se v študijskem letu izvajajo, se sestavi s pomočjo
ugotavljanja zanimanje študentov – anketiranje študentov.
Na magistrskem študijskem programu, 2. stopnja, morajo študentje opraviti dva izbirna predmeta (v
obsegu 12 ECTS) iz nabora 8 premetov, ki se izvajajo na podlagi večinskega interesa študentov.
Na obeh izpopolnjevalnih programih (CPR in CPP) mora študent izbrati en izbirni predmet iz nabora
izbirnih predmetov za posamezen program izpopolnjevanja.
Izpopolnjevalni program Certificiran strokovnjak za obračun plač nima izbirnih predmetov.

Nabor izbirnih predmetov v predmetniku se redno aktualizira – nekateri predmeti se ukinejo, v
predmetnik se uvrščajo novi izbirni predmeti. Pri tem sledimo pobudam iz okolja (podjetja, združenja,
zbornice), pobudam visokošolskih učiteljev in razvoju na posameznih strokovnih področjih iz
računovodstva in financ.

4. Znanstveno raziskovalna dejavnost
Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo na VŠR je skladno z njenimi usmeritvami.
Razvojnoraziskovalno delo poteka v okviru:
• Inštitut za poslovodno računovodstvo
• Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Raziskovalna enota je vpisana v razvid raziskovalnih enot pri ARRS pod številko 3212.
Znotraj raziskovalne enote deluje tudi knjižnice prof. dr. Ivana Turka.
DELO RAZISKOVALNE ENOTE
Znotraj raziskovalne enote se izvaja znanstveno raziskovalna in strokovna dejavnost VŠR. Člani
raziskovalnih in strokovnih skupin so delavci VŠR, študentje in zunanji sodelavci.
Raziskovalno enoto vodi predstojnica mag. Darinka Kamenšek, katere vloga je iskanje možnosti za
izvajanje R&R dejavnosti prek različnih javnih razpisov ter povpraševanj gospodarstva po rezultatih
raziskovanega dela v Sloveniji in v tujini. Predstojnici raziskovalne enote pomaga vodja mednarodne
pisarne Mojca Mayr, ki organizira in vodi skupne R&R projekte ter opravlja druge s tem povezane
naloge. Osrednja informacijska točka inštitutov je projektna in mednarodna pisarna.
Pedagoški proces ter znanstveno raziskovalne procese podpira knjižnica z zagotavljanjem znanstvene
in strokovne literature ter dostopov do različnih raziskovalnih in poslovnih baz podatkov.
Namen Raziskovalne enote je izvajanje interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih, razvojnih in
strokovnih projektov. V okviru svojega poslanstva izvaja predvsem naslednje dejavnosti:
-

Ustvarjanje novega temeljnega in aplikativnega znanja na področju računovodstva, financ,
forenzičnih preiskav in sorodnih ved (projekti, v katere smo vključeni),
Temeljne, aplikativne, razvojne raziskave (projekti, v katere smo vključeni),
Podpora prenosa znanj z VŠR k uporabnikom, zlasti v gospodarstvo, javne službe, državo ter
lokalno samoupravo (povezovanje s podjetji),
Dejavnosti povezane z razvojem in delovanjem raziskovalne infrastrukture,
Predstavitev raziskovalnih in razvojnih dosežke raziskovalcev, vključenih v Raziskovalno enoto,
domači in mednarodni javnosti (konferenca o Poslovni forenziki),
Zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja na področju raziskovalne, razvojne in inovacijske
dejavnosti (seminarji, delavnice).

Odmevnejše raziskave:
Ime: Koncentracija revizijskega trga
Opis: Revizijski trg je strogo reguliran s predpisi, kot je Zakon o revidiranju in Mednarodnimi standardi
revidiranja. Na revizijskem trgu se pojavlja omejeno število revizijskih družb, ki izpolnjujejo pogoje za
izvajanje revizije. Pri tem se opaža, da največji del velikih oz. javnih družb revidirajo največje tuje

revizijske družbe. S samo raziskavo želimo pokazati koncentracijo revizijskega trga oz. razpršenost
revizij med revizijske družbe v Sloveniji.
Sodelujoči: mag. Darinka Kamenšek in študenti VŠR
Status: V teku, predvidena objava do konca septembra 2022

Ime: Protipravna premoženjska korist – ugotovitev višine
Opis: Cilj raziskave ugotoviti razlike med obsegom nezakonitega izvora premoženja med izračuni FURS
in izvedencev. Proučevali bomo skladnost izračunov z v svetu veljavnimi metodologijami
Sodelujoči:
doc. dr. Branko Mayr, vodja
mag. Darinka Kamenšek,
Hari Centa,
Domen Romih, davčni svetovalec
Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec,
doc. dr. Mateja Gorenc,
Boštjan Koritnik, pravna fakulteta v Ljubljani,
doc. dr. Lidija Robnik
Stanje: Končana
Rezultati so razvidni:

Poročilo o raziskavi je publicirano na konferenci Poslovna forenzika 2019 in mednarodni konferenci
RIFF Hrvaška.
Na podlagi rezultatov raziskave je objavljenih nekaj člankov, ki razvidni v bazi COBISS.
Ime: Preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti
Opis: Cilj raziskave ugotoviti občutljivost porabe javnih sredstev pri njihovih uporabnikih
Sodelujoči:
doc. dr. Branko Mayr, vodja
mag. Darinka Kamenšek,
GORAZD MARTINCIC, doc. dr. Mateja Gorenc,
Boštjan Koritnik, pravna fakulteta v Ljubljani,
doc. dr. Lidija Robnik
Stanje: Končana v letu 2021
Rezultati so razvidni:

Poročilo o raziskavi je publicirano na konferenci Poslovna forenzika 2021.

Raziskovalna dejavnost visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev se izkazuje tudi z objavami
znanstvenih in strokovnih prispevkov v različnih medijih in nastopanjem na konferencah. VŠR je

soorganizator odmevne mednarodne konference o Poslovni forenziki, ki se izvaja vsako leto v
jesenskem času.
Namen konference je predstaviti nove, sodobne in kakovostne raziskave, vključno s pojmovnimi in
empiričnimi raziskavami s področja forenzičnih preiskav. Cilj konference je pridobivanje novih znanj ter
izmenjava izkušenj kot tudi priložnost za mreženje. Konferenca na enem mestu združuje uveljavljene
raziskovalce, mlade raziskovalce, študente in strokovnjake iz prakse. Vsi prispevki so objavljeni v
zborniku, ki se izda za vsako konferenco.
VŠR izdaja tudi lastno revijo Poslovodno računovodstvo, ki izhaja od leta 2009. Revija je namenjena
objavi novih, kakovostnih raziskav, ki pokrivajo širše področje računovodstva, financ in forenzičnih
preiskav v financah in računovodstvu. Pri oblikovanju vsebine revije sodelujejo priznani avtorji z
različnih področij, člani mednarodnega uredniškega odbora ter recenzenti. Ena izmed prednosti revije
je njena interdisciplinarnost, ki združuje strokovnjake s področij računovodstva, financ, poslovne
foreznike, informatike, prava in drugih sorodnih področij. S pomočjo v reviji predstavljenih rezultatov
raziskav in študij ter znanstvenih spoznanj in argumentov želimo spodbuditi in obogatiti uporabno
vrednost raziskovanja.
Revija je dostopna na spletni strani: https://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/
V študijskem letu 2020/2021 so izšle štiri številki revije Poslovodno računovodstvo:
- Revija 2020-3 in 4 Poslovodno računovodstvo;
- revija 2021-1 Poslovodno računovodstvo;
- revija 2021-2 Poslovodno računovodstvo.
VŠR izdaja tudi strokovno revijo Računovodstvo od A do Ž. Revija se objavlja na spletnem portalu šole.

Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
•
•
•

Raziskovalna enota je aktivna in skupaj s partnerji iz okolja izvaja uporabne raziskave.
V raziskave so vključeni študenti, ki v njih tudi aktivno sodelujejo.
Metodika raziskovanja se z vključitvijo študentov prenaša v študijski proces.

Slabosti:
-

Delo raziskovalne enote ni bilo sistematično
Pomanjkanje finančnih virov, saj zasebne zavodi ne pridobivajo sredstev ARRS
Niso jasno opredeljeni poslanstvo, strategija in cilji posameznih inštitutov

Priložnosti za izboljšave:
-

Predstojnica raziskovalne enote skupaj s pomočnico pripravi načrt dela za naslednje
študijsko leto
Ko je načrt potrjen s strani s strani senata, je predstavljen na prvem sestanku
raziskovalne enote VŠR in nato na akademskem zboru.
Definirata se poslanstvo, strategija in cilji posameznih inštitutov in se objavijo tudi na
spletni strani

5. Kadrovski pogoji
5.1.

Kadrovska struktura

Kadrovska zasedba na dodiplomskem programu
zap.
Števil
ka

Ime in priimek

Področje

Habilitacijski naziv

Datum
veljavnosti

1

dr. Franc Brcar

MANAGEMENT

docent

02.10.2023

2

dr. Vladimir Bukvič

POSLOVNE FINANCE

višji predavatelj

02.10.2023

3

mag. Tomaž Glažar

RAČUNOVODSTVO, ANALIZA IN višji predavatelj
NAČRTOVANJE POSLOVANJA

24.04.2022

4

dr. Mateja Gorenc

MATEMATIKA

docent

27.08.2023

5

dr. Mojca Gornjak

EKONOMSKE VEDE

docent

18.11.2023

6

mag.
Kamenšek

višji predavatelj

05.01.2026

7

mag. Igor Manohin

ANALIZA
IN
POSLOVANJA

8

dr. Vida Mayr

PRAVO

višji predavatelj

24.04.2022

9

Darinka Meško, mag.

RAČUNOVODSTVO

predavatelj

26.12.2024

10

mag. Dejan Petkovič

RAČUNOVODSTVO IN DAVKI

višji predavatelj

05.01.2026

11

dr. Sergeja Planko

KADROVSKI MANAGEMENT

višji predavatelj

24.04.2022

12

mag.
Pustotnik

višji predavatelj

07.05.2025

13

dr. Nevenka Ribič

RAČUNOVODSTVO
predavatelj)

(višji višji predavatelj

24.04.2022

14

Rosvita Šengelaja

NEMŠKI JEZIK

lektor

02.10.2023

15

Marina Štros Bračko

ANGLEŠKI JEZIK

višji predavatelj

02.10.2023

16

dr. Jaka Vadnjal

PODJETNIŠTVO

redni profesor

neomejeno

17

r. Draško Veselinovič

Finančna ekonomija

izredni profesor

16.05.2021

18

Irena Viher

RAČUNOVODSTVO

predavatelj

05.01.2026

Darinka RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

NAČRTOVANJE predavatelj

Nataša RAČUNOVODSTVO

11.01.2024

Kadrovska zasedba na magistrskem programu
zap.
Številka

1
2
3
4

Habilitacijsko področje izvolitve

NAZIV IZVOLITVE

velja do

Dr. Bojan Tičar

pravo

redni profesor

NEOMEJENO

dr. Gorazd Meško

kriminologija

redni profesor

NEOMEJENO

Dr. Živko Bergant

računovodstvo, analiza in načrtovanje docent
poslovanja

NEOMEJENO

Dr. Lidija Robnik

računovodstvo

docent

15.10.2022

Gregorčič poslovne finance in davki

docent

v postopku

Ime in Priimek

Dr. Darja
Bernik

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

dr. Bojan Dobovšek

kriminologija

redni profesor

NEOMEJENO

dr. Zlatan Dežman

pravo

izredni profesor

NEOMEJENO

dr. Mojca Gornjak

ekonomske vede

docent

18.11.2023

dr. Branko Mayr

ekonomija,
računovodstvo
finance/podjetništvo

dr. Jaka Vadnjal

podjetništvo

redni profesor

NEOMEJENO

dr. Aleksej Mužina

pravo

docent

2.10.2023

dr. Franc Brcar

menedžment

docent

2.09.2024

dr. Branko Semolič

gospodarska logistika

izr. prof.

NEOMEJENO

dr. Mateja Gorenc

matematika

docent

27.08.2023

in docent / redni profesor

NEOMEJENO

Kadrovska zasedba na izpopolnjevalnih programih:
-

Certificiran poslovodni računovodja in
Preizkušen preiskovalec prevar

Je sestavljena iz zgoraj naštetih predavateljev, saj se vsebine prekrivajo in črpajo iz posameznih
predmetov na dodiplomskem in magistrskem programu.
Kadrovska zasedba na izpopolnjevalnem programu Certificiran strokovnjak za obračun plač:
zap.
Števil
ka

Ime in priimek

Področje

Habilitacijski naziv

Datum
veljavnosti

1

mag. Dejan Petkovič

RAČUNOVODSTVO IN DAVKI

višji predavatelj

05.01.2026

2

mag.
Pustotnik

višji predavatelj

07.05.2025

3

Ksenija Prosen

RAČUNOVODSTVO IN DAVKI

predavatelj

28.05.2026

4

Simona Štravs

PRAVO, DAVKI IN MANAGAMENT

predavatelj

08.05.2026

Nataša RAČUNOVODSTVO

Vsi učitelji, ki sodelujejo pri izvajanju programov na VŠR, imajo ustrezno veljavno izvolitev v naziv.
Izvolitve izvaja VŠR. V primeru, če je učitelj že izvoljen v naziv na drugi visokošolski instituciji, se mu
izvolitev praviloma prizna tudi na VŠR. Priznavanje presoja senat VŠR

5.2.

Skrb za strokovni razvoj zaposlenih in vseh ostalih sodelujočih

Vodstvo učitelje VŠR spodbuja v strokovni in raziskovalni rasti, pomaga jim pri vključevanju v različne
oblike strokovnega in znanstvenega delovanja. Zaposleni 2 na VŠR se udeležujejo raznih strokovnih
srečanj. Spodbuja se tudi strokovni razvoj nepedagoških delavcev s tem, da se udeležujejo strokovnih
usposabljanj doma in v tujini, seminarjev o delu z ljudmi in podobno. Institucija pa jim sofinancira tudi
nadaljnje izobraževanje.
Razviti sta stalna skrb in pomoč za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih sodelavcev.
VŠR skupaj s partnerji (ABECEDA Svetovanje d.o.o., Vizija računovodstvo d.o.o., Pronet d.o.o. in drugimi
partnerji, ki so vidni na spletni strani), vzpodbuja razvoj mladih strokovnjakov s področja financ in
računovodstva. VŠR organizira številne delavnice in pogovore za strokovno izpopolnjevanje
sodelavcev. Starejši predavatelji pomagajo novincem pri objavah prispevkov v domačih ali tudi tujih
revijah, jim svetujejo pri delu in jih vključujejo v izvedbo pedagoškega procesa na VŠR. Mlajši sodelavci
ob podpori VŠR odhajajo na dopolnilna izobraževanja in strokovne posvete v Sloveniji, kot tudi v tujini.
Izobraževanja na področju pedagoških kompetenc zaposleni na VŠR pridobivajo na izobraževanjih, ki
jih organizira INOVUP Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu. Razpisana izobraževanja
spremlja referat VŠR in o tem obvešča učitelje preko elektronske pošte.

5.3.

Strokovni delavci VŠR

Strukturo strokovnih sodelavcev VŠR predstavljajo zaposleni na VŠR – dekanja, vodja referata, knjižnica
in vodja mednarodne pisarne. Na področju strokovnega dela zasledujemo cilje stalnega izboljševanja
dela strokovnih služb VŠR. Strokovne službe VŠR izpolnjujejo vse zahteve uspešnega in učinkovitega
dela z optimalno organizacijo, popolno kadrovsko zasedbo in stalnim strokovnim usposabljanjem
posameznikov. Strokovno usposabljanje strokovnih sodelavcev je zagotovljeno v različnih oblikah.
Poleg usposabljanj na drugih institucijah, se zaposleni redno udeležujejo internih usposabljanj na
različne teme, ki potekajo v organizaciji - v obliki nastopnih in predstavitvenih predavanj ter kratkih
delavnic, ki jih izvedejo zunanji predavatelji. Z udeležbo na kratkih usposabljanjih zaposleni strokovni
delavci pridobivajo poleg strokovnih še transverzalna znanja in kompetence – pomembno je področje
komunikacije v slovenskem in tujem jeziku, javno nastopanje, prodajne veščine ipd. Nekateri strokovni
sodelavci tudi dokončujejo svojo formalno izobrazbo. Vsi zaposleni pa se lahko po dogovoru udeležijo
izobraževanj, ki jih izvajamo v okviru VŠR.
Za uspešno delo strokovnih služb je bistvenega pomena dobra informacijska podpora, ki je
zagotovljena s strani zunanjega izvajalca (podjetji Pro Web). Zunanja podpora je zagotovljena tudi pri
delovanju marketinške službe, kar predstavlja oblikovanje oglasov za e-mailing, socialna omrežja in
skrb za spletno stran (Kristina Petrovič s. p.). Zunanji izvajalci so v poslovni proces vključeni preko
pogodbe o poslovnem sodelovanju. Strokovne službe izpolnjujejo vse zahteve pristojnega ministrstva
Zaposleni razumemo vse sodelavce VŠR, torej tiste, ki so v delovnem razmerju, tiste, ki z VŠR sodelujejo na
podlagi podjemne ali avtorske pogodbe in tiste, ki opravijo storitve preko druge pravno organizacijske oblike.

2

(MIZŠ), Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) ter razpisne zahteve domačih in
mednarodnih izobraževalnih projektov.

6. Študenti in študentski svet
6.1.

Splošni podatki

Tabela 1: Analiza vpisanih študentov

2019-2020

2020-2021

96

99

vpisani v 1. letnik

6

10

vpisani v 2. letnik

13

25

vpisani v 3. letnik

35

27

vpisani v 1. letnik mag.

13

17

vpisani v 2. letnik mag

24

18

cpr

3

cpp

2

dejansko število študentov

analiza

Vir: Evidenca VIS pri VŠR

Tabela 2: Analiza novo vpisanih študentov

novo vpisani študentje
vpisani v 1. letnik
vpisani v 2. letnik
vpisani v 3. letnik

43
8
16
0

vpisani v 1. letnik mag.
vpisani v 2. letnik mag

17
0

cpp

2

Vir: Evidenca VIS pri VŠR
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Podatki za š. l. 2020/21.
1. Delež študentov, ki napredujejo v višji letnik, po letnikih je:
VS program:
•
•

iz 1. v 2. letnik program računovodstvo in finance: 55,56 %
iz 2. v 3. letnik: program računovodstvo in finance: 87,5 % (od tistih, ki so bili lani 2. letnik)

MAG program:
•

Iz 1. V 2. letnik: 93,33%

1. Delež študentov, ki ponavljajo letnik, po letnikih je:
V š. l. 2020/21 so bili 4 študenti vpisani ponovno 3 letnik na š. p. Računovodja in 1 študent v 2.
letnik Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.
VS program:
• 1. letnik: 0 %
• 2. letnik: 0 %
• 3. letnik: 0 %
MAG program:
o
o

1. letnik: 0 %
2. letnik: 1 študent, kar je 6,67 % ( 13,33 % študentov po merilih za prehode; 80 %
prvič).

•

Povprečno število opravljanj izpitov je Računovodja: 1,33

•

Povprečno število opravljanj izpitov je Računovodstvo in finance: 1,25

•

Povprečno število opravljanj izpitov je Forenzične preiskave v računovodstvu: 1,06

•

Povprečno število komisijskih izpitov je Računovodja: samo 2 študenta sta imela Kom. izpit in
sicer pri predmetu R Osnove analize poslovanja.

Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

Povprečno število opravljanj izpitov je zelo nisko, kar nakazuje na to, da večina študentov izpit
opravi pri prvem pristopu k izpitu
Dobra pripravljenost na izpit izhaja iz malih skupin in individualnega ukvarjanja s študenti.

Slabosti:
•

Prehodnost iz 1. v 2. letnik znaša samo 55,56%, kar je bistveno manj kot prehodnost iz 2.v.3
letnik

Priložnosti za izboljšave:

•
•

Narediti podrobno analizo, kateri študentje ne uspejo opraviti obveznosti za prehod v višji
letnik in sprejeti ustrezne ukrepe, da se bo prehodnost izboljšala
Narediti dodatno anketo, kjer bi se ugotovili vzroki nizke prehodnosti iz 1.v.2. letnik

6.2. Referat in njegovo delovanje v podporo študentom
V referatu je polno zaposlena 1 sodelavka in za delni čas še ena sodelavka, ki lahko nudita učinkovito
podporo vsem vpisanim študentom in sta osebno na voljo študentom in visokošolskim učiteljem v
skladu z urnikom, ki je objavljen na spletni strani. V popoldanskem času, ko potekajo predavanja, je
študentom in visokošolskim učiteljem na voljo sodelavka, ki skrbi za koordinacijo pedagoških
aktivnosti.
Referat je zadolžen za:
organizira in izvaja predvpisne in vpisne postopke,
sodeluje pri organizaciji in koordinaciji pedagoškega procesa,
sprejema prošnje v zvezi s študijem in jih posreduje ustreznim organom šole,
izdaja razna potrdila o študiju,
skrbi za obveščanje študentov ter visokošolskih učiteljev,
nudi podporo študentom in visokošolskim učiteljem pri uporabi e portalov (e-učilnica
in e-indeks),
skrbi za neprekinjen izvoz podatkov na portal MIZŠ – eVŠ,
koordinira vse aktivnosti v postopkih diplomiranja in magistriranja (prijava dispozicije,
opravljanje oblikovno tehničnih pregledov, organizacija zagovorov),
pripravlja poročila in podatke za potrebe uprave in zunanjih institucij,
skrbi za urejenost in tehnično brezhibnost predavalnic in tehnične opreme,
vodi evidence in dokumentacijo v skladu z zakonodajo.
Pomembnejša naloga referata pa je svetovanje študentom v zadevah v povezavi z študijem.
Študentska pisarna intenzivno sodeluje tudi s podjetjem Talpas za nemoteno delovanje in nadgradnjo
informacijskega sistema e-indeks.

6.3. Izvajanje pedagoškega procesa
6.3.1. Priprava urnika
Študijsko leto 2020/2021 se je začelo prvi ponedeljek v oktobru in se je zaključilo 30. septembra 2021.
Terminsko izvajanje pedagoškega procesa načrtuje dekanja v sodelovanju z referatom in visokošolskimi
učitelji. V urnik izvedbe vsako leto niso vključeni vsi predmeti. Se pa vedno poskrbi, da je vključenih
toliko predmetov, da lahko študent pridobi dovolj kreditnih točk za napredovanje v višji letnik.
V skladu z usmeritvami in potrjenimi predmetniki se pripravi letni urnik za vse študijske programe in
vse študijske skupine. Pred začetkom študijskega leta urnik potrdijo vsi predvideni izvajalci študijskih
predmetov.

Najkasneje 7 dni pred začetkom izvedbe študijskega predmeta mora izvajalec urediti spletno učilnico
v skladu s sprejetimi standardi in vzorčno učilnico, ki je na voljo vsem izvajalcem. Ustreznost urejenost
spletnih učilnic med potekom predmeta in po zaključku predmeta preveri dekanja.
Ločeno se pripravi urnik za izpopolnjevani program certificiran strokovnjak za obračun plač, saj se
program izvede dvakrat letno (septembra in aprila). Ta del urnika je objavljen na ločeni podstrani
certificiranih programov.
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

na željo študentov se urnik večkrat prilagodi, kar je pa hkrati tudi slabost

Slabosti:
Večkratno spreminjanje urnika, kljub temu, da je verjetno posledica spreminjanja
urnika COVID-19
Priložnosti za izboljšave
Pri nekaterih predmetih, bi se lahko dodala dodatna predavanja (npr. dodatno
predavanje, namenjeno vajam, še posebej pri zahtevnejših predmetih)
Zaporedno izvajanje predmetov - lažje bi bilo izredni študij opravljati tako, da bi se
poslušala v obdobju predavanja enega predmeta, za njimi bi sledil izpit in po izpitu nadaljevali
drugi predmet s predavanji in izpitom - predlog:
Krajši rok med zaključkom predavanj in izpitom
Uporaba učilnice Moodle (interaktivnost, kvizi, razlage vaj, sodelovanje v forumih,...)
Organizirana dodatna predavanja za študente, ki niso nujno iz računovodskih vod
(spoznavanje z bilancami, računovodskimi izrazi,...)

6.3.2. Izpitni roki
V skladu s pripravljenim urnikom so za vsak predmet razpisani 3 izpitni roki – izpitni roki sledijo po
izvedbi predavanj in drugih študijski obveznosti. 1. izpitni rok pravilom 14 dni po zadnji izvedbi
predavanj, 2. izpitni rok en mesec po prvem izpitnem roku in 3. izpitni rok en mesec po drugem
izpitnem roku.
Za vse predmete, ki se v tekočem študijskem letu ne izvajajo in so se izvajali preteklo leto, se razpiše
en izpitni rok.
Študent lahko zaprosi tudi za izredni izpitni rok. Prošnjo za izredni rok posreduje v referat, ki z
izvajalcem študijskega predmeta uskladi termin izrednega izpitnega roka.

6.3.3. Spletni portal e-učilnica in e-indeks
Študenti imajo med študijem dostop do dveh spletnih portalov – e-učilnica in e-indeks.
Portala študentom nudita pomembno in nepogrešljivo podporo med študijem. Študenti na portal
dostopajo z osebnim geslom, ki ga prejmejo ob vpisu. Prav tako vsi študentje prejmejo e-mail šole

ime.priimek@student.vsr.si, ki ga uporablja kot uporabniško ime in na ta mail prejema še dodatna
pomembna obvestila
•

•

Portal e-indeks, je portal kjer je študentom na voljo: elektronski indeks, možnost prijave in
odjave na izpit, naročanje potrdil o vpisu/opravljenih izpitih, evalvacija visokošolskih učiteljev
po izvedbi predmeta, evalvacija celotnega programa ob koncu študijskega leta in evalvacija ob
diplomiranju (zaključku študija) ter postopki diplomiranja;
Portal e-učilnica, je portal kjer so organizirane spletne učilnice za vse študijske predmete ter
so objavljene vse ostale pomembne informacije za študij: pravilniki, obrazci, navodila itd. Vsak
študijski predmet ima svojo spletno učilnico, ki jo uredi izvajalec po lastnem znanju.

6.3.4. Organizacija pedagoškega procesa
Organizacija izvajanja pedagoškega procesa se prilagaja številčnosti študijskih skupin, oziroma glede
na vpis v posamezne študijske programe (računovodstvo, finance).
VŠR izvaja samo izredni študij, zato so predavanja v popoldanskem času od 16:30 do 19:45 od
ponedeljka do vključno četrtka. V petek, sobota ali nedeljo ni predavanj in je čas, da študent opravi še
ostale naložene obveznosti. Izvedba izpopolnjevalnega programa certificiran strokovnjak za obračun
plač poteka v dopoldanskem času me 9:00 do 12:15 praviloma enkrat na teden v izvedbenem intervalu.
Študijsko leto 2020 – 2021 smo začeli v epidemioloških razmerah. Predavanja so do polovice oktobra
potekala v živo. Glede na to, da je že od vsega začetka veljala omejitev števila študentov v predavalnici,
nismo mogli sprejeti vseh študentov na predavanja. Za ta namen smo organizirali prijavo na udeležbo
pri predavanjih. Za študente, ki niso mogli več v predavalnico, smo poskrbeli, da so se predavanja
posnela in se naložila v spletno učilnico. Posnetki predavanj so študentom na razpolago do tretjega
izpitnega roka.
Od druge polovice oktobra 2020 se predavanja in pedagoške aktivnosti nismo smele več izvajati v živo.
Vsa predavanja smo tako izvedli na daljavo s pomočjo aplikacije Microsoft teams (MT). Prav tako smo
tudi v nadaljevanju vsa predavanja posneli in jih naložili v spletno učilnico.
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
•
•
•

Zaradi malega števila študentov je izvajanje študijskega programa zelo prilagojeno potrebam
študentov.
V študijskem procesu so poudarjena praktična znanja
Izpostavljen je prenos teorije v prakso, tudi s pomočjo gostov

Slabosti:
•

•

Nismo imeli jasno izdelanih navodil, kako mora izgledati spletna učilnica pri predmetu. Zaradi
tega so se spletne učilnice zelo razlikovale med seboj in nekateri predavatelji so še vedno
oddana gradiva študentov zbirali preko elektronske pošte.
Ni bilo dovolj znanja za učinkovito uporabo MT, ki se je tekom študijskega leta posodobil in
omogočil delo tudi v skupinah.

Priložnosti za izboljšave:

•
•

•

Oblikovati vzorčno učilnico, ki bo v pomoč izvajalcem predmeta pri pripravi lastne spletne
učilnice
Spletna učilnica mora vsebovati: predstavitev izvajalca, izvedbeni načrt predmeta, študijska
gradiva in povezave, forume, oddajo izdelkov študentov (seminarske in projektne naloge,
tedenske zadolžitve) in ostala pojasnila izvajalcev. Preko spletne učilnice poteka tudi
komunikacija, objavlja se na forumih itd.
V portalu za predavatelje dodana navodila za napredno uporabo MT

6.4. Tutorski sistem
Tutorskega sistema v študijskem letu še nismo imeli vzpostavljenega. Glede na priporočilo NAKVIS-a v
postopku reakreditacije bomo k oblikovanju tega sistema pristopili v naslednjem študijskem letu.
Analiza obravnavanega področja:
Slabosti:
-

nimamo vzpostavljenega tutorskega sistema, kar so v anketah tudi pogrešali študentje

Priložnosti za izboljšave:
-

študentski svet pripravi predlog tutorskega sistema
o izvajanju razpravlja akademski zbor

6.5. Mobilnost študentov in mednarodna pisarna
VŠR je v študijskem letu 2020/2021 v sklopu svoje dolgoročne dejavnosti v okviru programa Erasmus+,
ključni ukrep 1, mobilnosti pedagoškega in drugega osebja:
-

na dohodnih mobilnostih gostil 1 predavateljico preko spletno izvedene mobilnosti (Jasna Vuk,
RRIF) in eno fizično mobilnost osebja (vodjo referata iste šole Martino Herceg).
odhodnih mobilnosti osebja v tem obdobju nismo izvajali, k čemur je vplivalo težje načrtovanje
in nižja motivacija in pedagoških in drugih delavcev (tako za spletne kot fizične mobilnosti)
zaradi negotovosti ob pandemiji korona virusa.

V študijskem letu 2020/2021 smo čakali na razpis Po kreativni poti do znanja, saj smo načrtovali prijavo
in izvedbo vsaj enega projekta za študente. Ko je postalo znano, da razpisa ne bo, je bilo za organizacijo
drugih aktivnosti na ravni tovrstnih projektov prepozno.
Smo pa v spomladi 2021 na razpis Erasmus+: Sodelovalna partnerstva na področju visokošolskega
izobraževanja prijavili (in letos jeseni dobili sprejet) mednarodni projekt, v okviru katerega bomo za
študente razvili spletno simulacijsko orodje in igro za učenje praktičnih primerov trajnostno
naravnanega mednarodnega poslovanja. Študenti bodo v prihodnjih letih sodelovali v fazah razvoja in
testiranja vsebin, ob čemer bodo pridobili kompetence tako s področij razvoja vsebin mednarodnega
poslovanja podjetij kot tudi s področij mednarodnega mreženja in uporabljanja tehnologije v namene
praktičnega dela v okviru pedagoških aktivnosti. Po preteku projekta bodo študenti pridobili stalno
možnost za mednarodno mreženje in razvijanje praktičnih primerov v mednarodnih in/ali
multidisciplinarnih skupinah študentov.
Dvema diplomantkama pa smo v 2020-2021 omogočili mednarodno prakso v Italiji v okviru Erasmus+
izmenjav študentov v namene prakse.

V študijskem letu 2020/2021 smo imeli na razpolago sredstva za mobilnosti študentov v okviru
programa Erasmus+ ter smo redno obveščali študente o možnostih.

6.7. Karierni center
Karierni center zagotavlja študentom možnosti za opravljanje strokovne prakse. Preko kariernega
centra se pridobivajo povpraševanja delodajalcev. Ta se objavljajo na spletnih straneh VŠR. Karierni
center izvaja pogovore s študenti (na pobudo študentov) na katerih jih usmerja v izobraževanja, ki bodo
pripomogla k boljši zaposljivosti diplomantov. Zaposljivost diplomantov spremlja s pomočjo referata.
Obdobno se izvajajo ankete, spremlja se trg delovne sile (preko raziskav, ki jih izvaja Zbornica
računovodskih servisov (z njo tesno sodelujemo), Gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev.
Orientacija je predvsem na potrebe po delavcih s področja študijskih programov šole.
Karierni center vzpodbuja organiziranje različnih strokovnih izobraževanje (seminarji, delavnice itd.) za
študente (omogoča udeležbo študentom na dogodkih, ki jih šola organizira za zunanje udeležence. Na
ta način vzpostavljajo študenti neposredni stik z delodajalci. Rezultat tega delovanja je boljša
zaposljivost diplomantov.
Aktivnost kariernega centra je tudi vabljenje uglednih strokovnjakov z okolja, da predstavijo svoje
dobre prakse študentom. V preteklih letih je bila ta aktivnost izrazita (gostovali so med drugimi
odvetnik Miro Senica, bivša ministrica Katarina Kresal, poslovnež Bine Kordež). V letu epidemije je žal
zamrla organiziranost gostujočih predavanj. Zaradi epidemije je ta aktivnost v poročevalskem obdobju
zamrla. Takoj po epidemiji jo je treba ponovno intenzivirati.
Preko mednarodne pisarne karierni center vzpodbujamo prakse v tujini.
Vse informacije o delovanju in aktivnostih Kariernega centra se sproti objavljajo na spletnih straneh
VŠR. Študenti imajo prav tako možnost neposrednega stika z vodjem kariernega centra. Redno
organizirane kontaktne ure pred epidemijo so bile vsako prvo sredo v pisarni dekanatu šole. V času
epidemije se srečanja opravljajo preko e-orodij (največkrat Viber ali Skype). Srečanj se udeležujejo
študenti, ki potrebujejo nasvet v zvezi s kariero, največkrat pa izredni študenti, ki potrebujejo
sodelovanje učitelja pri reševanju strokovnih vprašanj s katerimi se srečajo pri svojem delu. Po potrebi
se v pogovore pritegnejo tudi drugi učitelji.
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
- usmerjenost v praktično delo, reševanje težav študentov, svetovanje na karierni poti
- neposredni pogovori s študenti
- kakovostna gostovanja uglednih strokovnjakov iz prakse
Slabosti:
-

pogoji dela v epidemiji so vplivali na delo kariernega centra – delo na daljavo ni prav zaživelo.

Priložnosti za izboljšave:
-

intenziviranje gostovanj gostov iz okolja
ponovna vzpostavitev kontaktnega dela (enkrat mesečno, ali po dogovoru s študenti).

6.7. Pogoji za študente s posebnimi potrebami
VŠR ima ustrezne pogoje za študij oseb s posebnimi potrebami na lokaciji Ljubljana. Stavba, v kateri se
nahajajo prostori VŠR, ima urejen dostop za invalide. V stavbi je dvigalo, s pomočjo katerega je mogoč
dostop do prostorov VŠR. Zadnje stopnice do predavalnic imajo možnost aktiviranja dvižnega dvigala.
Prostori so urejeni tako, da gibalno oviranim omogočajo neovirano gibanje s pomočjo invalidskega
vozička do vseh predavalnic, referata, toalete, dekana in knjižnice. V predavalnicah je mogoče
namestiti invalidski voziček pred prvo vrsto klopi, oziroma ob strani klopi, kar študentu omogoča dober
pregled do projicirnih površin in dober stik z VIS učiteljem.
V Mariboru do prostorov ni mogoč dostop z dvigalom, zato za te potrebe najamemo predavalnic, kjer
je ta dostop urejen.
V primeru vpisa študentov z drugačnimi posebnimi potrebami bo FP prilagodila opremo in
prostore v okviru finančno materialnih zmožnosti. Do zdaj nismo imeli na VŠR vpisanih študentov oz.
tudi ni bilo povpraševanja s strani študentov s posebnimi potrebami.

6.8.

Študentski svet

Študentski svet je organ študentov šole, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in izrednih študentov šole.
Študentski svet ima pet (5) članov. Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izvolijo izmed sebe
predsednika in podpredsednika študentskega sveta.
V študijem letu 2020/2021 se je sestajal študentski svet na svoji sejah in obravnaval ključna področja,
za katera je menil, da so potrebna obravnave
Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Svet sklepa veljavno z večino glasov
navzočih članov. Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, v primeru odsotnosti pa
podpredsednik.
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na
pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov šole.
Če mnenje predstavnikov študentov ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ
na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski
svet.
Študentski svet imenuje svoje predstavnike v organih VŠR.

7. Spremljanje zaposljivosti diplomantov, alumni klub
Diplomanti se organizirajo v okviru Alumni kluba. V klubu si lahko izmenjujejo ideje in priložnosti za
zaposlovanje ter sodelujejo pri aktualnih strokovnih vsebinah.
Študenti, ki so pravkar diplomirali, imajo pri iskanju zaposlitve na razpolago dodatne informacije o trgu,
delodajalci pa so že seznanjeni s kakovostjo izobraževanja svojih kandidatov.
Člani Alumni kluba se lahko pod posebnimi ugodnostmi udeležijo raznih izpopolnjevalnih programov
VŠR, seminarjev in delavnic, ki jih organizira VŠR in sodelujejo pri oblikovanju novih vsebin VŠR.

Konec študijskega leta 2020-2021 smo imeli 111 diplomantov, od tega jih je v alumni klub vključenih le
23 diplomantov.
Alumni klub se je srečal januarja 2021 in takrat izvolili svojega predsednika, ki je Mojca Topler. Alumni
klub nato ni bil več aktiven in se tudi ni srečal.
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

Sodelovanje z diplomanti, ki se udeležujejo tudi različnih dogodkov, ki jih organizira šola
(predavanja, delavnice, seminarji, sodelovanje v inštitutih itd.).
Delo v alumni klubu
Na srečanjih se diplomanti in drugi udeleženci dogodkov srečujejo z našimi študenti, kar
slednjim omogoča lažjo zaposljivost oziroma izboljšanje karierne poti

Slabosti:
-

nimamo vzpostavljenega sistema sledenja tistih diplomantov, ki niso vključeni v alumni klub
slabo delovanje alumni kluba – študentje so zaposleni in pozabijo na te obveznosti

Priložnosti za izboljšave:
-

izvesti anketo v študijskem letu 2021-22 o zaposljivosti diplomantov in in njihovem
napredovanju na delovnem mesti
anketo izvajati nato vsaka tri leta.
določiti s strani VŠR-ja koordinatorja za Alumni klub, ki skrbi in spodbuja vključene študente k
sodelovanju

8. Podatki o prostorih za izvajanje študijskega programa
8.1. Prostorske zmogljivosti
VŠR izvaja akreditiran dodiplomski študijski programe na sedežu VŠR, na Stegne 21c v Ljubljani in na
svoji dislocirani enoti v Mariboru Partizanska cesta 26. Prostori v Ljubljani so v lasti ustanoviteljev VŠR,
ki je Svetovanje in izobraževanje Mayr d.o.o. in Živko Bergant, VŠR pa ima prostore v najemu.
V Ljubljani so za izvajanje študijskega procesa na voljo tri predavalnice (velika, mala 1 in mala 2). Vse
predavalnice so opremljene z računalniki, LCD projektorji, projekcijskim platnom in kamero. Na voljo
je tudi bela tabla, na katero predavatelj lahko zapiše dodatna pojasnila. V istem nadstropju, kjer so
predavalnice, se nahaja tudi referat, dekanat, knjižnica in širok hodnik, ki je primerno opremljena za
namen čitalnice (mize, stoli in računalniki).
Prostori v Mariboru so v lasti družbe Midar d. o. o., katere soustanoviteljica je Darinka Kamenšek, ki je
hkrati tudi soustanoviteljica VŠR. Na lokaciji v Mariboru sta dve predavalnici (velika in majhna, ki sta
opremljeni z vsem potrebnim za neposreden prenos predavanj iz Ljubljane)
Na obeh lokacijah so zagotovljene sanitarije v nadstropju.

Knjižnica je v Ljubljani ponuja enote gradiv, ki so navedena kot obvezna študijska literatura v
predmetniku, in dodatno literaturo za samostojen študij študentov. Študentje iz Mariboru lahko
gradivo iz knjižnice naročijo in ga prevzamejo v Mariboru.
Izvajanje študijskega procesa podpira referat, ki je prav tako v nadstropju skupaj s predavalnicami.
Enota referata je tudi v Mariboru.
V primeru potrebe ima VŠR na razpolago prostore tudi na Ptuju (ta lokacija ni aktivna in ni akreditirana).
Sedaj se v teh prostorih izvajajo le seminarji, delavnice in podobno. Ne izvajajo se študijski programi
VŠR. Prostori so sodobni, opremljeni z e-povezavami, sanitarije v nadstropju, dostop z dvigali itd. in
merijo okoli 350 m2. Lastnik prostorov je soustanovitelj VŠR Svetovanje in izobraževanje Mayr d.o.o.

8.2. Oprema prostorov in ostala tehnična primernost za izvajanje študijskega procesa
Na lokaciji v Ljubljani so za izvajanje študijskega procesa na voljo:
- ena predavalnici z do 30 sedeži, visokozmogljivim računalnikom, projektorjem, tablo in kamero
za snemanje predavanj;
- dve predavalnici z do 15 sedeži, visokozmogljivim računalnikom, projektorjem, tablo in v eni
izmet teh dveh manjših predavalnic je tudi kamera za snemanje predavanj;
- Večji oz. širši hodnik, ki je opremljeno z mizami in stoli, in je namenjeno druženju študentov in
sodelovanju med študenti;
- Referat z svetovalko
- Knjižnica;
Sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija, ki jo VŠR sproti vzdržuje, nadgrajuje in posodablja,
omogoča kakovostno izvajanje dodiplomskega študijskega programa. Didaktična oprema, računalniki
in internet v vseh predavalnicah predstavljajo temelj kvalitetne podpore pri delu s študenti. Hiter
dostop do interneta (preko brezžične povezave WiFi) je zagotovljen vsem študentom, da lahko s svojimi
napravami dostopajo do obeh portalov VŠR – e-indeks in e-učilnica (spletne učilnice), kar izboljša
njihovo uporabniško izkušnjo in izvajanje večine procesov prek sodobnih elektronskih poti.
Prostori v Ljubljani so urejeni tako, da jih lahko uporabljajo tudi študentje s posebnimi potrebami: vrata
v predavalnice so dovolj široka za vstop ali izstop iz predavalnic, v ravnih prostorih so klopi premične.
Vsi prostori so dostopni z dvigalom, invalidom so prirejeni tudi sanitarni prostori. VŠR je v preteklosti
kolikor se da prilagodila svoje prostore osebam, ki so gibalno omejene. Ker doslej ni bilo študentov z
drugimi posebnimi potrebami, drugačne prilagoditve prostorov še niso bile izvedene. V primeru vpisa
večjega števila študentov z drugimi posebnimi potrebami bo VŠR individualno reševala probleme glede
prilagoditve prostorov in drugih pogojev.

V hodniku so nameščene mize in stoli z namenom, da se študenti družijo, opravijo skupinske naloge,
berejo ali se sestajajo pri izvajanju različnih projektov
V hodniku imajo študenti na voljo avtomate za vodo in tople napitke.
V Mariboru so sodobni prostori z dvema predavalnicama, ki sta opremljeni enako kot predavalnice v
Ljubljani. V prostorih je tudi enota referata preko katere si lahko študenti izposodijo študijsko gradivo
šolske knjižnice (dislocirana knjižnica).

8.3.

Knjižnica dr. Ivana Turka

Knjižnica VŠR nudi študentom FP najnovejšo literaturo iz področja vseh vej računovodstva, financ,
revizije, forenzičnih preiskav, gospodarskega prava, davkov ter poslovne informatike. Vsako leto se
opravi nabava po seznamu obvezne učne literature in v knjižnici zagotovimo, da je vsa literatura
dostopna študentom v več izvodih.
Knjižnica poleg gradiva v tiskani obliki, zagotavlja dostop do podatkovne baze ProQuest, ki jo upravlja
knjižnica in dodeljuje dostope predavateljem
Knjižnica VŠR je polnovredna članica sistema COBISS. Študentom nudi elektronsko izposojo, pošilja
opomine, podaljšuje gradivo in študente redno izobražuje o iskanju literature po različnih bazah. Za
raziskovalce redno skrbi za vnos njihovih del v COBISS in skrbi za pravilne izpise bibliografije
raziskovalcev v sistemu SICRIS. Zagotavljamo kvalitetno storitev in skrbimo za podporo študentov pri
opravljanju študijskih obveznosti.
Visokošolska knjižnica prof. dr. Ivana Turka VŠR je namenjena študentom in zaposlenim Visoke šole za
računovodstvo in finance. Knjižnična zbirka obsega preko 4000 enot monografij in serijskih publikacij
različnih področij. Večina zbirke je s področji računovodstva, revizije, forenzičnega računovodstva,
financ, ekonomije, menedžmenta, davkov, prava in kriminologije. Del svoje knjižnice nam je podaril
priznani ekonomist prof. dr. Ivan Turk. Po njem se knjižnica tudi imenuje: Knjižnica prof. dr. Ivana Turka
VŠR.
Uporabniki si v knjižnici izposojajo literaturo, ki jo potrebujejo za študij (za posamezne predmete, za
seminarske naloge in zaključna dela). Z vpisom v knjižnico študentje pridobijo pravico do izposoje
gradiva, poizvedb, svetovanja pri pisanju pisnih izdelkov (tehnično-oblikovno, citiranje in navajanje
virov), do različnih informacij v zvezi z gradivom. Z vpisom v knjižnico jim je omogočen tudi tehničnooblikovni pregled diplomskega, magistrskega dela.
Knjižnica je za uporabnike odprta ob ponedeljkih od 14.00 do 19.00, v drugih dneh pa so možni stiki po
telefonu in elektronski pošti – (kar so uporabniki v teh epidemioloških razmerah veliko uporabljali).
V letu 2021 je bilo v knjižnico vpisanih 171 aktivnih članov – študenti na dodiplomskem in magistrskem
študiju, zaposleni na VŠR in predavatelji.
Knjižnično gradivo pridobivamo z darovi, nakupi in iz založništva VŠR, ki izdaja publikacije, namenjene
študiju na Visoki šoli za računovodstvo in finance.
V letu 2021 se je zbirka obogatila za 110 monografij. Publikacije smo pridobili z darovi (47 izvodov
monografij, 2 izvoda serijskih publikacij), nakupom (7 naslovov monografij 1 izvod serijske publikacije),
40 naslovov diplomskih in magistrskih del ter 5 naslovov publikacij izdanih na Visoki šoli za
računovodstvo in finance. Poleg tega je bilo v bazo vpisanih 44 bibliografskih zapisov prispevkov, ki so
jih naši predavatelji objavljali v domačih in tujih zbornikih in serijskih publikacijah.
Katalog knjižnice je vključen v knjižnični sistem COBISS.
V letu 2021 je diplomiralo in magistriralo 40 študentov in opravljenih je bilo prav toliko oblikovnotehničnih pregledov.
Knjižnica sodeluje tudi z ostalimi knjižnicami, predvsem z medknjižnično izposoja (knjižnica izposoja in
si izposoja publikacije).

VŠR ima oddelek tudi v Mariboru in tudi za te študente je omogočena izposoja gradiv in svetovanje.
V letu 2021 se je bibliotekarka udeležila izobraževanja in izpopolnjevanja znanja s področja obdelave
elektronskih virov ter sledila drugim novostim na področju bibliotekarstva. Izobraževanja so potekala
po zoomu.

9. Financiranje študijske dejavnosti
Študij se financira s šolninami in drugimi prispevki študentov, izvaja se samo izredni študij. Del finančnih
sredstev se pridobi z organizacijo seminarjev in izpopolnjevanj ter pri pridobitvi razpisov za posamezne
projekte. Poleg tega je zagotovljen ustanovni vložek ustanoviteljev šole v višini 50.000 EUR.
Sredstva za raziskovalno in strokovno dejavnost se pridobijo iz izvedenih projektov za mednarodno,
tržno in nacionalno področje. Poleg tega se sredstva pridobijo tudi s svetovalno dejavnostjo, izvajanjem
seminarjev, založniško dejavnostjo in drugo.
Za financiranje raziskovalnega in strokovnega dela se sredstva zagotavljajo s pridobljenimi projekti za
različne naročnike.
VŠR financira raziskovalno in strokovno delo tudi s šolninami, ki jih pridobi s sklenjenimi pogodbami za
plačilo šolnin za visokošolski in magistrski študij ter za izvedbo izpopolnjevanj, ki jih izvaja. Te pogodbe
se sklepajo letno, vendar po svoji vsebini sodijo med dolgoročne vire financiranja.
Sredstva so načrtovana v finančnem načrtu šole. Struktura porabe sredstev je strogo namenska z
dovoljenim odstopanjem.
Pridobljena sredstva se spremljajo po stroškovnih mestih, ki so opredeljena po dejavnosti in v okviru
stroškovnih mest VŠR. Poraba pridobljenih sredstev se spremlja sproti, mesečno se pregledajo prihodki
in odhodki. Odgovorna oseba za nadzor oziroma porabo sredstev je dekanja.

10.

Sodelovanje z družbenim okoljem

Visoka šola za računovodstvo in finance je vpeta v strokovno okolje računovodenja in financ. Povezuje
se s strokovnimi institucijami iz svojega okolja (različna strokovna združenja doma in v tujini) in z
različnimi podjetji. Za področje stroke organizira strokovne posvete in delavnice na temo
računovodstva, financ, upravljanja, revizije in izdaja revijo Poslovodno računovodstvo, kar je
podrobneje opisano v nadaljevanju tega poročila. Z izvajanjem magistrskega programa »Forenzične
preiskave v financah in računovodstvu« pa veliko pripomore k zmanjšanju oz. odkrivanju goljufij na
področju finančnega poslovanja v družbi ter tudi k realnemu poročanju računovodij in drugih delavcev
na tem področju.
VŠR uspešno sodeluje z deležniki poslovnega in širšega okolja:
- Z drugimi samostojnimi visokošolskimi zavodi prek združevanja v Skupnosti samostojnih
visokošolskih zavodov (SSVZ). Srečanja so bila namenjena usklajevanju skupnih pogajalskih
izhodišč pri pripravi sprememb Zakona o visokem šolstvu, Meril za akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ter drugim aktualnim temam.

-

Z Zbornico računovodskih servisov, kjer je nekaj naših visokošolskih učiteljev aktivnih članov
Sodelovanje z ZRS zajema tudi aktivnosti pri prenovi obstoječih in pripravi novih študijskih
programov. Njen član upravnega odbora Neven Škrokov je tudi član komisije za kakovost.
Z TAX-FIN-LEX pri izvedbi naše konference o Poslovni forenziki, kjer smo mi zadolženi za
vsebinsko izvedbo.
S podjetji pri zagotavljanju praks študentom. Računovodje in finančniki, zaposleni v slovenskih
podjetjih, pogosto kot gostje sodelujejo v izvajanju pedagoškega procesa. Podjetja, s katerimi
ima VŠR podpisane sporazume o sodelovanju, sprejemajo študente na prakso.
Strokovna gradiva za Lexpero, ki se objavljajo na njihovih portalih. Do vsebine teh portalov
imajo tudi naši študentje dostop, ki je ugodnejši za naše študente.

Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

Veliko naših visokošolskih učiteljev je vpetih v družbeno okolje in lahko izkušnje od tam
prenašajo neposredno v študijski proces

Priložnosti za izboljšave:
-

Vključitev deležnikov iz družbenega okolja v komisijo za kakovost
Zadolžiti osebo na VŠR za dodatno pridobivanje povezav z družbenim okoljem
Zadolžena oseba naj pripravi narediti dodatnega povezovanja z družbenim okoljem

11.

EVALVACIJE DELEŽNIKOV PRI IZVEDBI ŠTUDIJA

V študijskem letu 2020/2021 smo izvedli naslednje evalvacije (opisane v poglavju 1.3. 3.
Samoevalvacijski procesi):
1. Evalvacija kakovosti predavanj za vsak predmet (ocenjujejo študenti).
2. Evalvacija o zadovoljstvu predavateljev (ocenjujejo visokošolski učitelji).
3. Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS (ocenjujejo študenti).
4. Evalvacija o splošnem zadovoljstvu študentov (ocenjujejo študentje ob koncu študijskega leta)
5. Evalvacija diplomantov ob zaključku študija (ocenjujejo diplomanti).

11.1. Evalvacija kakovosti predavanj za vsak predmet
Lestvica ocenjevanja je od 1-5, kjer ena pomeni zelo slabo in 5 zelo dobro. V spodnji tabeli so prikazani
rezultati anket v primerjavi s preteklim letom.
Tabela 3: Lestvica ocenjevanj predavanj za vsak predmet dodiplomski študij

Vprašanja
Kako ocenjujete svoje zadovoljstvo z izvedbo predmeta v
celoti?
Način predavanja (jasnost, zanimivost, dinamika ...)?
Kako ocenjujete študijske aktivnosti pri predmetu?
Kako ocenjujete koristnost izbranih metod in oblik dela pri
predmetu?

2020-2021

2019-2020

4,31
4,33
4,10

4,52
4,5
4,48

4,26

4,48

Uporabnost pridobljenega znanja v praksi?
Ustreznost gradiva?
Kako ocenjujete delo predavatelja?

4,21
4,06
4,43

4,59
4,46
4,6

2020-2021

2019-2020

4,24
4,21
4,11

4,52
4,5
4,48

4,11
4,18
4,14
4,34

4,48
4,59
4,46
4,6

Tabela 4: Lestvica ocenjevanja predavanj za vsak predmet magistrski študij

Vprašanja
Kako ocenjujete svoje zadovoljstvo z izvedbo predmeta v
celoti?
Način predavanja (jasnost, zanimivost, dinamika ...)?
Kako ocenjujete študijske aktivnosti pri predmetu?
Kako ocenjujete koristnost izbranih metod in oblik dela pri
predmetu?
Uporabnost pridobljenega znanja v praksi?
Ustreznost gradiva?
Kako ocenjujete delo predavatelja?

Rezultati anket se bistveno ne razlikujejo od rezultatov v preteklem študijskem letu. Vsekakor pa je
zaznati nekoliko slabšo rezultate, kar pripisujemo delno tudi specifični izvedbi študijskega procesa, ki
je bil pretežno izveden na daljavo.

11.2. Evalvacija o zadovoljstvu visokošolskih učiteljev
Predavatelji konec študijskega leta izpolnijo anketo, katere rezultate za študijsko leto 2020/21
povzemamo v tabeli:
Tabela 5: Rezultati raziskave o zadovoljstvu predavateljev po posameznih vprašanjih iz ankete

Naziv izvolitve
Redni, izredni profesor, docent
Višji predavatelj, predavatelj
skupno število odgovorov

število odgovorov delež
7
7
14

50
50
100

Na katerem študijskem programu ste v študijskem letu 2020/21
poučevali?
število odgovorov delež
Programi izpopolnjevanja (CPR, CPP in CSOP)
3
21,43
MAG Forenzične preiskave v financah in računovodstvu
5
35,71
VS program: Računovodstvo in finance
6
42,86
skupno število odgovorov
14
100,00
Ocenjevalna lestvica je od 1-5.

Povprečna
Vprašanja
število odgovorov ocena
Zadovoljstvo s sodelovanjem pri projektih šole (dostopnost,
vključenost)
14
4,5
Zadovoljstvo z informiranostjo o aktualnih dogodkih in dejavnostih
na VŠR
14
4,57

Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi med učitelji in sodelavci
Zadovoljstvo s pogoji za izvajanje pedagoškega procesa
Zadovoljstvo s plačilom za opravljeno delo
Splošno zadovoljstvo s sodelovanjem in informiranostjo VŠR
Zadovoljstvo s prostori, v katerih potekajo predavanja in seminarji
Zadovoljstvo z urnikom pedagoškega dela v štud. letu 2020/21
Zadovoljstvo s spletno učilnico (uporaba, komunikacija s študenti,
beleženje pedagoških aktivnosti)
Zadovoljstvo s spletno stranjo VŠR

14
12
14
14
14
12

4,79
4,92
4
4,57
4,64
4,75

11
14

4,64
4,57

Navedite prosim vaše predloge izboljšav za prihodnja študijska leta glede
na študijsko leto 2020/21.
-

vse je DOBRO
Upamo vsi na boljše čase glede gibanja in normalnega pouka v učilnicah.
Nadaljevanje obstoječe prakse
Morda nekoliko večja komunikacija o dogajanju na VŠR.
Predlagam več poudarka na delo v spletni učilnici.
Všeč so mi online-sestanki Akademskega zbora.
več kontaktnih ur pri vseh predmetih, predvsem pri predmetih, kjer je veliko računskih nalog.
Izpitni roki naj bodo vsaj 3 tedne po zaključku predmeta.

Vprašanja
Poznam poslanstvo, vizijo in vrednote VŠR

Povprečna
število odgovorov ocena
14
4,43

Vodstvo šole se trudi za kakovost izvedbe programov
Z uspehom študentov na izpitih sem bil/a v študijskem letu 2020/21
zadovoljen/na.
Z obiskom študentov na predavanjih sem bil/a v študijskem letu
2020/21 zadovoljen/na.

14

4,71

14

4,36

14

4,36

Kaj bi v študijskem letu 2020/21 pohvalili?
-

Prilagoditev na Covid situacijo.
Kooperativnost in tehnično pomoč pri predavanjih.
Interaktivno delo s študenti, prilagojeno izvajanje študijskega programa
Izvedbo študijskega procesa v zaostrenih pogojih zaradi situacije Covid-19.
Večjo udeležbo prisotnih študentov online in sodelovanje s pisarno.
Solidna izvedba kljub nepričakovani Covid situaciji, ki je kar trajala.
Prijaznost gospe knjižničarke.
dobro izvedbo študija na daljavo, kljub epidemiji

Navedite, kaj vas je v študijskem letu 2020/21 najbolj motilo
-

Nič posebnega. Malo število študentov morda ter njihovo podpovprečno znanje financ.
izvedba na daljavo v pomladnem obdobju (ki ne more nadomestiti izvedbe v živo), ampak ni
bilo drugačne izbire
Corona

-

Premajhno število ur, v katerih je treba predelati program glede na predznanje študentov.
Majhno število študentov, ki v primeru, da jih nekaj manjka, pripelje do dileme, ali predavanje
svojih izvajati.
Nič; no mogoče težave s parkiranjem.
osebno mi je manjkal stik s študenti v živo, ampak tako je pač bilo; urnik predmetov (vrstni
red) ni bil vedno najboljši, saj so določeni predmeti osnova za druge predmete in je težko
prilagoditi izvajanje, če študenti osnovnega predmeta še niso poslušali.

-

Povprečna
Vprašanje
število odgovorov ocena
Na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen/na) do 5 (zelo zadovoljen/na)
ocenite lastno izvedbo pedagoškega dela v študijskem letu
2020/21.
14
4,14
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

majhno število študentov in je pristop predavateljev do študentov zelo individualen
predavatelji sodelujejo pri reševanju strokovnih problemov študentov (predvsem na davčnem
in računovodskem področju)

Dobra praksa:
-

Izveden je bil webinar na temo priprave izpitov / kvizov v spletni učilnici, ki ga je izvedla naša
visokošolska učiteljica mag. Nataša Pustotnik. Webinar smo posneli in je v spletni učilnici na
voljo vsem visokošolskim učiteljem za ponoven pregled in osvežitev znanja

Slabosti:
•
•

Zaradi prehoda izvajanja študijskega procesa na daljavo (posledica epidemije COVID-19) je bila
komunikacija med visokošolskimi učitelji in študenti nekoliko slabša
Ni bilo dovolj znanja za učinkovito uporabo MT, ki se je tekom študijskega leta posodobil in
omogočil delo tudi v skupinah.

Priložnosti za izboljšave:
•
•
•

•

Vsak izvajalec predmeta ob usklajevanju urnika sporoči, če pri svojem predmetu potrebuje še
dodatne kontaktne ure
Oblikovati vzorčno učilnico, ki bo v pomoč izvajalcem predmeta pri pripravi lastne spletne
učilnice
Spletna učilnica mora vsebovati: predstavitev izvajalca, izvedbeni načrt predmeta, študijska
gradiva in povezave, forume, oddajo izdelkov študentov (seminarske in projektne naloge,
tedenske zadolžitve) in ostala pojasnila izvajalcev. Preko spletne učilnice poteka tudi
komunikacija, objavlja se na forumih itd.
V portalu za predavatelje dodana navodila za napredno uporabo MT

11.3. Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS-ih
Ocenite
število
ur
potrebnih za delo v eučilnici.

Skupaj porabljene ure

Predvideno število
samostojnega dela
kurikuloma

Razlika med dejanskimi
porabljenimi
in
načrtovanimi urami

% dejansko porabljenih ur
v primerjavi z načrtovanimi

8,7
13
5
19,14
10
15,38
13,81
11,88
13,4
8
21
16,6
18,6
19
15
18,81
13,33

29,63
27,5
16,67
26,9
26,36
20,77
34,76
21,25
33,2
18
34
30,4
31,2
31,33
22,22
35,24
20

7,59
9,75
3,33
10,52
10,45
7,31
9,52
4,69
9
12
10
10,4
9,6
11,67
9,44
12,62
11,67

7,22
6,5
8,33
11,72
5
5,77
8,1
5,31
7,4
4
9
10,2
12,2
12,67
6,67
12,14
5

67,4
73,25
35
83,28
66,81
57,69
81,9
45,94
77,2
61
95
82,8
78,6
83,67
66,11
91,19
64,17

85
165
125
130
85
85
85
110
90
110
140
130
105
165
85
165
85

-17,6
-91,75
-90
-46,72
-18,19
-27,31
-3,1
-64,06
-12,8
-49
-45
-47,2
-26,4
-81,33
-18,89
-73,81
-20,83

79,29
44,39
28,00
64,06
78,60
67,87
96,35
41,76
85,78
55,45
67,86
63,69
74,86
50,71
77,78
55,27
75,49

10,31

10

19,38

6,25

5,63

51,57

105

-53,43

49,11

ur
iz

Ocenite
število
ur
potrebnih za individualno
raziskovalno delo.

14,26
16,5
1,67
15
15
8,46
15,71
2,81
14,2
19
21
15,2
7
9
12,78
12,38
14,17

število
ur
za domače

Ocenite
število
ur
potrebnih za pripravo na
izpit.

RF Davki 1
RF Ekonomika podjetja
RF Finančni instrumenti in borzno poslovanje
RF Finančno računovodstvo
RF Kriza in krizno vodenje podjetja
RF Management v računovodstvu
RF Osnove analize poslovanja
RF Osnove ekonomije
RF Osnove gospodarskega prava 1
RF Osnove informacijske tehnologije
RF Poslovne finance 1
RF Računovodsko poročanje
RF Stroškovno računovodstvo
RF Upravljalno (poslovodno) računovodstvo 1
RF Uvod v forenzično računovodstvo
RF Uvod v računovodstvo
RF Zahtevna poglavja iz analize poslovanja
RF
Zahtevnejša
področja
finančnega
računovodstva

Ocenite
potrebnih
naloge.

Predmeti dodiplomskega študija izvedeni
v študijskem letu 2020-2021

Ocenite
število
ur
potrebnih za pripravo
seminarske naloge.

Tabela 6: Merjenje obremenjenosti študentov na dodiplomskem študijskem programu po ECTS-ih

Ocenite število ur, potrebnih
za individualno raziskovalno
delo.

Ocenite število ur, potrebnih
za delo v e-učilnici.

Skupaj porabljene ure

Predvideno
število
samostojnega
dela
kurikuloma

Razlika med dejanskimi
porabljenimi
in
načrtovanimi urami

% dejansko porabljenih ur v
primerjavi z načrtovanimi

22
16,21
19,71
12,5
21,36
19,52
16,11
12,59
20
21
16,88

16,5
19,48
12,65
13,13
6,36
15,71
5,56
6,03
9,66
12,75
13,75

42
38,28
28,82
32,5
33,64
38,1
35,56
25,17
26,55
44
33,75

17,5
11,9
11,47
6,88
16,82
14,29
10
12,07
16,03
17
11,25

13,5
7,41
5,29
7,5
7,73
7,38
6,3
5,52
7,24
8,75
8,13

111,5
93,28
77,94
72,51
85,91
95
73,53
61,38
79,48
103,5
83,76

110
100
100
110
90
110
110
110
100
110
90

1,5
-6,72
-22,06
-37,49
-4,09
-15
-36,47
-48,62
-20,52
-6,5
-6,24

101,36
93,28
77,94
65,92
95,46
86,36
66,85
55,80
79,48
94,09
93,07

ur
iz

Ocenite število ur, potrebnih
za pripravo na izpit.

F Analiza poslovanja poslovnih subjektov
F Davčni sistem in davčne prevare
F Ekonomika podjetij
F Forenzične preiskave v financah
F Forenzične preiskave v informatiki
F Forenzične preiskave v računovodstvu
F Kazensko procesno pravo
F Kriminalistično preiskovanje
F Kriminološko raziskovanje in etika
F Prevare in njihove preprečevanje
F Statistika za preiskovalce prevar

Ocenite število ur, potrebnih
za domače naloge.

Predmeti magistrski študij izvajani v
študijskem letu 2020-2021

Ocenite število ur, potrebnih
za pripravo seminarske
naloge.

Tabela 7: Merjenje obremenjenosti študentov na dodiplomskem študijskem programu po ECTS-ih

Tabela 6 in 7 prikazujeta rezultate anket iz naslova obremenjenosti študentov na dodiplomskem in magistrskem študiju. V anketi smo študente povprašali o
ocenjenem številu ur, potrebnih za:
-

Pripravo seminarske naloge
Pripravo domačih nalog
Pripravo na izpit

-

Individualno raziskovalno delo
Delo v spletni učilnici

Skupaj porabljen čas, ki so ga poročali študentje, smo primerjali s predvidenim številom ur samostojnega dela iz kurikuloma. Razlika med dejanskimi
porabljenimi in načrtovanimi urami nam kaže odstopanja. Če so vrednosti s predznakom minus, pomeni, da študentje porabijo manj ur od načrtovanih. Če so
vrednosti pozitivne, pomeni, da študentje porabijo več časa od načrtovanega. Zadnji stolpec nam prikazuje % dejansko porabljenih ur v primerjavi z
načrtovanimi. Iz anket izhaja, da v večini primerov študentje porabijo manj časa od načrtovanega. O rezultatih smo obvestili posamezne nosilce predmetov,
da bodo lahko temu primerno načrtovali študijske obveznosti študenta v prihodnje.

Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
-

-

Zainteresirani študenti s praktičnimi izkušnjami (izvajamo izredni študij)
Neposredna sodelovanja študentov in predavateljev niso sestavina obremenitve študentov, so
dodana vrednost
Osebni stiki med predavatelji in študenti in majhno število študentov omogočajo individualen
pristop, pri katerem predavatelji sproti ugotovijo kaj študenti ne znajo in jih sprotno usmerjajo.
To vpliva na nižjo obremenjenost študentov.
Izvedba prilagojenega načina izvedbe študija (veliko individualnega dela s študenti, majhne
študijske skupine omogočajo boljše pridobivanje potrebnih kompetenc)

Slabosti:
•
•
•

Zaradi prehoda izvajanja študijskega procesa na daljavo (posledica epidemije COVID-19) je bila
komunikacija med visokošolskimi učitelji in študentje nekoliko slabša
Ni bilo dovolj znanja za učinkovito uporabo MT, ki se je tekom študijskega leta posodobil in
omogočil delo tudi v skupinah.
Posledično je bilo premalo gradiva za samostojno delo naloženo v spletno učilnico

Priložnosti za izboljšave:
•

•

•

Izvedba prilagojenega študijskega procesa se mora evidentirati. Pri predmetih, kjer prilagojene
oblike ne pridejo do izraza je treba izvesti v kurikulumu predvidene kontaktne ure (delno že
izvajano v študijskem letu 2021-22, kar potrjuje tudi sklep izredne seje akademskega zbora iz
septembra 2021)
Spletna učilnica mora vsebovati: predstavitev izvajalca, izvedbeni načrt predmeta, študijska
gradiva in povezave, forume, oddajo izdelkov študentov (seminarske in projektne naloge,
tedenske zadolžitve) in ostala pojasnila izvajalcev. Preko spletne učilnice poteka tudi
komunikacija, objavlja se na forumih itd.
V portalu za predavatelje dodana navodila za napredno uporabo MT

11.4. Evalvacija o splošnem zadovoljstvu študentov
Tabela 8: Splošno zadovoljstvo študentov

Vprašanje
Prosimo, da ocenite naslednje trditve z
ocenami: 5 - odlično, 4 - zelo dobro, 3 - dobro,
2 - slabo, 1 - zelo slabo, N - ni odgovora.
Dobil sem pravočasno informacijo o študijskem
procesu.
Imel/a sem možnost uporabljati internet za
študijske namene.
Ustreznost prostorov za predavanja, vaje in
druge oblike pedagoškega dela.
Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike
dela v dnevu, tednu mi ustreza.
Obseg in dostopnost literature.
Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v
zvezi s študijem.
Prijaznost osebja.
Strokovna usposobljenost osebja
Uradne ure.
Informiranje o spremembah (urnikov,
obrazcev ...)
Splošno zadovoljstvo in izkušnje s programom,
visoko šolo ...

Št. odgovorov

Povprečna vrednost

56

4,57

48

4,6

49

4,36

55
56

4,24
4,18

56
56
56
52

4,48
4,73
4,77
4,17

56

4,52

56

4,45

Študentje v splošnem izražajo zadovoljstvo o splošnem delovanju VŠR. V nadaljevanju povzemamo
vsebine, ki so jih zapisali študentje.
Splošni komentarji študentov:
Napišite, kaj je dobro, pozitivno:
1. Zelo mi je bilo všeč, da sem vedno dobila vse odgovore v najkrajšem možnem času. Da nam
je bila literatura vedno dostopna in na voljo.
2. snemanje predavanj za kasnejši ponovni ogled oziroma za ogled ob drugem terminu v
primeru, da se jih nisem mogla udeležiti
3. v začetku študijskega leta kombinirana izvedba predavanj (za študente, ki smo precej
oddaljeni od Ljubljane, je bila velika prednost, da smo predavanja lahko spremljali preko
Teams)
4. Dobro organiziranje izvajanj predavanj na daljavo. In snemanje predavanj.
5. Glede na službene obveznosti mi je bilo učenje, izpiti in ostala izvedba na daljavo resnično
olajšano.
6. zelo strokovni predavatelji in dobra predavanja ter skripte
7. Predavatelji so vedno na voljo v primeru dodatne pomoči.
8. Dobra komunikacija z zaposlenimi na VŠR, prijaznost in strokovnost predavateljev.
9. Prilagodljivost študijskega procesa glede na zdravstveno krizo. Prisluh idejam, ipd.
Konkurenčnost pri ceni študija napran drugim podobnih izobraževalnih organizacij.
10. Strokovnost, dostopnost, ekskluzivnost

11. veliko pridobljenega znanja, ki ni samo teorija. Strokovnost predavateljev
12. Odlični
predavatelji,ki
predavajo
na
podlagi
prakse,ne
le
teorije.
Predavanja so popoldan,kar ustreza nam, zaposlenim.
13. Pozitivna so bila predavanja na daljavo in to da so se predavanja snemala in si si jih lahko
naknadno še enkrat pogledal oziroma če se nisi mogel udeležiti predavanja si si ga lahko
pogledal kasneje.
14. S predavanji na daljavo nisi izgubljal časa s potjo do faksa in potem domov, to mi je tudi
omogočilo, da nisem izgubila časa, ki sem ga namesto na poti lahko preživela še z otrokoma
do takrat, ko se je predavanje začelo poleg tega otrok nisem potrebovala dajati v varstvo, saj
sem dejansko bila doma in če sta kaj potrebovala sem jima lahko priskočila na pomoč.
15. Predavanje preko teamsov je bilo s strani profesorjev dobro pripravljeno, profesorji so se
maksimalno potrudili pri predaji znanja.
16. Dobro pripravljena predavanja in odlična prestavitev s strani profesorjem.
17. Dobra prilagoditev študija glede na situacijo
18. S šolo in potekom izobraževanja, profesorji in podpornim osebjem sem več kot zadovoljna.
Vsa čast za izvedbo na tako visoki in profesionalni ravni.
19. dobra prilagoditev izobraževanja na daljavo v času covida
20. Kljub omejitvam s strani države je bil program uspešno izveden.
21. Super smo sodelovali na daljavo, informacije so bile jasne in pravočasne, večkrat si lahko
pogledaš predavanja
22. Prijazno osebje. Odlično delo nekaterih profesorjev.
23. prijaznost profesorjev
24. vse. brez pripomb.
25. raznolikost programa, dostopnost referata, dekanice
26. Odnos do študentov, strokovnost in hkrati na razumljiv način predavanja, predavatelji se res
trudijo, da razložijo na razumljiv način
27. prijaznost referata.
28. Nasplošno zelo zadovoljna s študijskim procesom. Pohvalila bi tudi prijaznost ge. Marjane
Berghaus v pisarni.
Napišite, kaj je slabo, negativno:
1. Razporeditev izvajanja predmetov.
2. Moti me, da ni normalnih izpitnih rokov januar, junij, september, za vse predmete in da
se predmeti ne izvajajo vsako leto in po vrsti. Brez predznanja iz enega predmeta ne moreš
narediti drugega in je zame to ovira pri študiju. Moti me, da se za izdelavo seminarskih
nalog zahtevo samostojno iskanje vzorčnega podjetja. Če zadostujejo podatki z Ajpesa, je
kar v redu, ampak podatkov, ki niso javno objavljeni. Kot 45. letnica in strokovnjakinja na
drugem področju, enostavno ne morem pridobiti podatkov.
3. Nimam slabih izkušenj.
4. Včasih preveč detajlov brez smisla za logiko, ker je včasih treba z "gordijskim vozlom"
preprosto narediti, kot je naredil Aleksander Veliki. Žal problematika preveč
zbirokratiziranih sistemov.
5. Pri kakšnih predmetih preveč nalog za en predmet
6. Ni bilo nekih slabosti, navkljub koroni, online predavanjem in posledično lovljenju in
prilagajanju,mislim,da je bilo šolsko leto 20/21 odlično speljano.
7. Glede na to, da sem morala opraviti še diferencialne izpite, mi ja bilo vse preveč natrpano
in preveč je bilo seminarskih nalog, potem pa še izpiti, bilo je zelo naporno.
8. Obdobja, ko je urnik prenatrpan z obveznostmi in zmanjka časa za učenje in seminarsko
nalogo.

9. Urnik - določeni predmeti so imeli kot pogoj za pristop že opravljen kakšen drug predmet,
ki pa se je po urniku izvajal kasneje. Posledično nisi mogel pristopiti k izpitu - to ste v
študijskem letu 2021/2022 že popravili, za kar se vam iskreno zahvaljujem.
10. Včasih smo bili o spremembi urnika obveščeni zelo pozno - pol ure pred začetkom. čeprav
smo imeli predavanja na daljavo, so take stvari močno vplivale na razporeditev časa
11. V letu 2020/21 niso bili ponujeni vsi predmeti drugega letnika na podiplomskem študiju
12. Ankete pri posameznem predmetu bi morale biti na voljo za reševanje kadarkoli pred 3.
izpitnim rokom in ne samo pred prvim izpitnim rokom, saj vsi tisti, ki nismo opravljali
izpitov v prvem izpitnem roku, anket nismo rešili popolnoma verodostojno, ker se
predmeta še nismo učili in dejansko nismo še vedeli, koliko časa nam bo vzel študij
predmeta, ali je predavatelj resnično dobro predstavil temo, itd.
13. Edino, kar manka je, da se ne spoznaš z drugimi študenti. Sicer pa mnenja si lahko
izmenjamo tudi preko spleta.
14. Premalo časa za pisanje pri dveh izpitih. Neodzivnost profesorja. Ni predavanega
računanja in obrazložitve računov, ki jih moramo narediti v seminarskih nalogah.
Trenutno se namreč predava le teorija, pri seminarskih nalogah, ki spadajo pod praktični
del, pa se moramo znajti sami.
15. Nimam negativnih stvari
16. dvig šolnine
17. urnik -izpitni roki predmetov na isti datum in uro
18. Predavanja in izpiti so zelo zgoščeni. 8 predmetov smo obdelali v 6 mesecih. Pri obveznosti
seminarskih nalog pri vsakem predmetu za pristop k izpitu se ti tako sistem izpitnih rokov
zelo hitro podere.
Kaj bi predlagal/a odgovornim glede študijskega procesa:
1. Da naj nadaljujejo tako kot do sedaj. So zelo dobri in veliko se lahko naučimo od njih.
Pomagajo, svetujejo in predlagajo, kaj vse lahko preberemo in poiščemo, da lahko
svoje znanje še dodatno poglobimo.
2. Da se kljub morebitni izboljšani situaciji glede covida-19 ohrani snemanje predavanj
oziroma kombinirana izvedba predavanj (možnost spremljanja preko Teams); študijski
proces mi je bil namreč letos precej olajšan
3. Če bi bilo mogoče, bi lahko v naslednjem študijskem letu vsaj predavanja omogočili,
da jih študenti še naprej spremljamo na daljavo.
4. MOGOČE OMOGOČITI PREDAVANJA NA TEAMS-IH. Letos JE BILO TO KAR
DOBRODOŠLO, KER SMO OD DALEČ IN JE VELIKO ČASA TUDI PRIHRANJENEGA.
5. Da praktične primere za seminarske naloge lahko študentje dobimo od profesorja. In
reševanje, drugih zgoraj navedenih nedoslednosti.
6. Možnost opravljanja študija preko Teams-a.
7. Sledenje novostim in manj birokratiziranosti. Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja izza
okvirjev. Geslo manj je več.
8. Pred začetkom študija oziroma vpisa direktno v 2. letnik (nekateri že imajo narejeno
višjo šolo) bi predlagala, da se mogoče prihodnji študentje opozori na intenzivnost
učnega procesa. Opažam, da študentje, ki nimajo podlage v računovodstvu težko,
sledijo procesu. Drugače pa pridobljeno znanje bo koristno kjerkoli.
9. Predlagala bi kakšno uro več za vaje pri računskih predmetih.
10. Več predavanj, morda se eno posamezno predavanje, namenjeno vajam oz. utrditvi
znanja (primer Poslovne finance I).
11. Pri nekaterih predmetih bi lahko profesorji dali več vaj v spletno učilnice, oz. omogočili
več sodelovanja, npr. ankete, domače naloge,…
12. Možnost nadaljevanja študija na daljavo, ki se je po mojem mnenju dobro obnesel.

13. Lažje bi bilo izredni študij opravljati tako, da bi se poslušala v obdobju samo predavanja
enega predmeta in po predavanjih bi se opravljal izpit in po izpitu nadaljeval drugi
predmet s predavanji in izpitom.
14. nimam predloga
15. Več dodatne literature (članki ipd.) če se želimo o določeni stvari še posebej izobraziti.
16. Poskušajte dodati čim več praktičnih primerov za utrjevanje znanja - dodatne naloge,
domače naloge, ki se skupaj pregledajo itd.
17. Odlično bi bilo, če bi študentje v vsakem primeru imeli na izbiro live ali on line
predavanj po isti ceni.
18. Da ne bi bilo treba skoraj, da čisto pri vsakem predmetu delati seminarsko nalogo in
hkrati pisni ali ustni izpit. Oboje skupaj vzame res ogromno časa in je načrtovan tempo
študija zelo težko obdržati poleg službe in družine. Želim si, da bi bil npr. pri kakšnem
predmetu samo izpit, pri kakšnem pa samo seminarska naloga.
19. študij na daljavo obdržati, ker je zelo prilagodljiv, sploh za zaposlene starše, kot sem
tudi sama. Izpiti na lokaciji šole so se mi zdeli dobra odločitev, ali ne bo mogoče jih
izvajati na daljavo.
20. Več predavanj in uvedba vaj, pri katerih bi bili pojasnjeni in obrazloženi računi, ki
pridejo v poštev pri seminarskih nalogah in izpitih.
21. Manj pričakovanj glede na trenutne situacije.
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:
•

Pohvale študentov smo veseli in se bomo trudili ohranjati naprej dobo organizacijo učnega
procesa

Slabosti:
•
•

Urnik še ni v zadostni meri prilagojen izrednim študentom
Seminarske naloge, ki morajo biti izdelane na praktičnih primerih, so za študente, ki še ne
delajo na področju, za katerega se izobražujejo velik izziv

Priložnosti za izboljšave:
•

•
•

Oblikovanje urnika, ki bo bolj po meri obveznosti izrednih študentov. Za ta namen bi bilo
mogoče smiselno izdelati anketo in študente vprašati po predlogih. Prav tako naj se iz strani
referata pripravi predlog urnikov, ki bi upoštevali želje študentov
Razmisliti, kaj bi lahko še druge oblike dala pri predmetu, ki bi lahko nadomestile seminarske
naloge.
Pomoč predavateljev pri iskanju gradiva za seminarske naloge za tiste študente, ki še ne delajo
v praksi.

11.5. Evalvacija diplomantov ob zaključku študija
Študijsko leto 2020/2021 je bilo za Visoko šolo za računovodstvo in finance posebno leto tudi zaradi
velikega števila diplomantov, ki so študij zaključili po starem študijskem programu računovodja. Star
študijski program se je iztekel 30. 9. 2021. Do tega datuma je diplomiralo kar 34 diplomantov.
Na programu magistrskega študija je v š. l. 2020 /2021 magistriralo 8 študentov.
Rezultati njihovih anket so povzeti v nadaljevanju:
Vprašanja
Dobila sem pravočasne informacije o študijskem procesu
Ustreznost prostorov za predavanja in vaje
Razpored ur predavanj, vaj so mi ustrezale
Obseg in dostopnost literature
Prijaznost osebja v referatu
Strokovna usposobljenost osebja v referatu
Uradne ure referata
Informacije o spremembah urnika, obrazce, itd.
Koliko vam je študij izpolnil pričakovanja

Povprečje
4,88
4,85
4,45
4,75
4,94
4,91
4,61
4,82
4,82

Napišite, kaj je bilo dobro / pozitivno
1. prijaznost in dostopnost predavateljev
2. prijazni in dostopni predavatelji, sproščena predavanja, veliko primerov iz prakse
3. odzivnost, prilagodljivost zaposlenih. Možnost pridobivanja dodatnega znanja,
izpopolnjevanje, širok spekter pridobivanja znanja preko predavanj, vaj
4. strokovni predavatelji, zanimiv predmetnik, popoldanska predavanja, zagotovljen parkirni
prostor
5. odlični predavatelji, strokovnjaki na svojih področjih, ki večinoma predavajo iz izkušanj. Na
predavanjih ni nikoli dolgčas, saj jih predavatelji znajo popestriti z zanimivimi zgodbami iz
prakse
6. diskusija s predavatelji, njihova strokovnost, korektnost in odprt odnos
7. dobri predavatelji, ki so zelo aktivni
8. nekateri profesorji so zelo dobro predstavili snov, se držali rokov / dogovorov, velika
prednost je, da izhajajo iz prakse in lahko praktično predstavijo določena poglavja
9. pristop predavateljev, vsebina, pridobljeno uporabno znanje
10. hvala vodstvu šole, da smo uspeli dokončati študij na visoki ravni znanja predavateljev
11. odlična predavanja, dostopni predavatelji, prijetno vzdušje v predavalnici
12. všeč mi je bil januarski sestanek z opozorilom, do kdaj moramo diplomirati
13. komunikacija-hitra in učinkovita, dostopnost in odzivnost profesorjev, gradiva in materiali,
profesorji so strokovnjaki svojega področja, primeri iz prakse. Vsekakor več kot samo študij
14. dostopnost profesorjev, podajanje dragocenega znanja, trud za vsakega študenta posebej,
prijazno osebje v referatu in knjižnici
15. prijaznost, strokovnost in ustrežljivost
16. profesionalnost in dostopnost profesorjev, referata, knjižnice, itd.
17. prijaznost, skrbnost, razumevanje
18. izredno pozitivna izkušnja, pridobljeno veliko novega znanja oz. poglobitev že obstoječega

19. strokovnost predavateljev in njihove izkušnje, vključevanje študentov in njihovo mnenje,
razmišljanje pri raznih razpravah
20. celoten kolektiv ima zelo bogate izkušnje, so zelo prijazni in strokovni
21. dobra razlaga snovi od profesorjev, pripravljenost profesorjev za pomoč
22. Odlični predavatelji, informacije o urniku, predavanjih, literaturi so bile vedno dostopne in
smo bili vedno pravi čas o vsem obveščeni
23. Podajanje znanja, ki je v praksi bistveno
24. Pridobila sem globlje in širše znanje, večina predavanj je podkrepljena s primeri iz prakse
25. Predavanja, poudarek na razumevanju računovodskih kategorij in procesov
Napišite, kaj je bilo slabo / negativno
1. nisem imel slabih izkušanj
2. Zelo naporen urnik, predavanja tudi 4x tedensko, kar je za izredne študente (ob službenih
in družinskih obveznostih) občutno preveč. Preveč seminarskih nalog.
3. Termin predavanj, ustrezalo bi mi, če bi se začela pol ure kasneje.
4. nekateri profesorji so bili nasprotje zgoraj zapisanega. Za večino seminarskih nalog ni bilo
povratne informacije in se niso držali ocenjevanja dela za seminarsko nalogo
5. zame osebno vožnja na predavanja, saj prihajam iz Vipavske doline
6. združevanje letnikov. V drugem letniku nismo imeli predavanj skoraj dva meseca, ker je bilo
treba počakati, da prvi letniki poslušajo določene predmete
Vaše sporočilo šoli - kaj bi predlagali odgovornim glede študijskega procesa
1. večje povezovanje med študenti
2. večja prilagodljivost v času bilanc januar - marec
3. zmanjšati število seminarskih nalog, ki so pogoj za pristop k izpitu
4. predavanja so bila zelo zanimiva, znanje, ki sem ga pridobila, sem ga v praksi dobro unovčila.
Upam, da ostanete še naprej taki in v koliko mi bo čas dopuščal se bom vpisala tudi na vaš
magisterij.
5. da morajo študentje zaključiti študij v roku enega leta po končanju izpitov
6. super ste
7. Nimam nobenega konkretnega predloga. Vse skupaj je na nivoju in dovršeno v vseh pogledih.
Z veseljem in ponosom vas spremljam
8. Zelo sem vesela, da sem lahko obiskovala vašo šolo in pridobila veliko dragocenega znanja.
Študijski proces je odličen in kar tako naprej.
9. Želim vam vse dobro in še naprej opravljajte svoje poslanstvo s tako pozitivno energijo
10. več prakse, manj teorije
11. naj nadaljujejo začrtano pot, ker so odlični
12. ažuriranje obvestil o postopku oz. navodil, pravil diplomiranja oz. priprave diplome
13. kar tako naprej, super ste
14. več knjig (novejših) v knjižnici
15. še naprej se trudite za svoje študente, kot ste se do zdaj. Ste ena bolj ljudskih šol, kot jih
poznam
16. lahko bi bila tudi predavanja iz psihologije (izbirni predmet)
17. manj seminarskih nalog, več praktičnih vaj
Analiza obravnavanega področja:
Prednosti:

•

Zaradi malega števila študentov je izvajanje študijskega programa zelo prilagojeno potrebam
študentov.

Slabosti:
•

•

Nismo imeli jasno izdelanih navodil, kako mora izgledati spletna učilnica pri predmetu. Zaradi
tega so se spletne učilnice zelo razlikovale med seboj in nekateri predavatelji so še vedno
oddana gradiva študentov zbirali preko elektronske pošte.
Ni bilo dovolj znanja za učinkovito uporabo MT, ki se je tekom študijskega leta posodobil in
omogočil delo tudi v skupinah.

Priložnosti za izboljšave:
•
•

•

Oblikovati vzorčno učilnico, ki bo v pomoč izvajalcem predmeta pri pripravi lasne spletne
učilnice
Spletna učilnica mora vsebovati: predstavitev izvajalca, izvedbeni načrt predmeta, študijska
gradiva in povezave, forume, oddajo izdelkov študentov (seminarske in projektne naloge,
tedenske zadolžitve) in ostala pojasnila izvajalcev. Preko spletne učilnice poteka tudi
komunikacija, objavlja se na forumih itd.
V portalu za predavatelje dodana navodila za napredno uporabo MT
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