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Predgovor 

Visoka šola za dizajn v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena 4. oktobra 2005. 
Ustanoviteljica in edina lastnica je izr. prof. Nada Rožmanec Matičič, univ. dipl. arh. VŠD je vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pod zaporedno številko 25 (dne 25.09.2007 in spremembe dne 30. 01. 2009). Koncesija je bila dodeljena z odločbo 
Vlade Republike Slovenije št. 01405-41/2007/5, z dne 27. december 2007, za redni študij po bolonjskem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje 
»Dizajn«, in sicer od študijskega leta 2008/2009. 

VŠD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »DIZAJN«, ki je bil akreditiran na 13. seji Sveta RS za visoko šolstvo 6. julija 
2006 ter dvoletni magistrski študijski program druge stopnje "DIZAJN", ki je bil akreditiran na 48. seji Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu, dne 24. 4. 2012. Slednji nima koncesije. 

26. januarja 2011 je bila podpisana pogodba o pridružitvi, s katero je Visoka šola za dizajn postala pridružena članica Univerze na Primorskem. 

Študijski program Visoke šole za dizajn sodi po ISCED klasifikaciji na področje 21 – umetnost, vendar pa program vključuje pri izobraževanju še 
naslednja področja: humanistične vede (22), družboslovne vede (31), tehnične vede (52) in arhitekturo in gradbeništvo (58). Temeljna znanstveno 
raziskovalna dejavnost na VŠD sodi po Frascati lestvici na področje družboslovnih ved (5), podrobneje 5.12 Arhitektura in oblikovanje. Poleg tega se 
odvija na VŠD še znanstveno raziskovalna dejavnost za področje Tehniške vede (2), na naslednjih podpodročjih: Tehniške vede/ Konstruiranje in 
Specialna konstrukcijska znanja ter Tekstilstvo in usnjarstvo- Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij. Umetniške discipline po klasifikaciji Frascati so: 
slikanje, risanje, fotografija, vizualni jezik, teorija barv, prostoročna risba, arhitekturna risba in modna skica.  

Študijski program je razvrščen po klasifikaciji  KLASIUS-SRV v ožjo skupino 16 tj. visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), ter 
podrobneje visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 16203 – visokošolski študijski program, ki spada v šesto raven izobraževanja, 
podraven 6/2, po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti KLASIUS-P pa spada v področje skupine Umetnost in humanistika (2), v podskupino 
umetnost (21), v podskupino oblikovanje (214) in v podskupino oblikovanje/podrobneje neopredeljeno (2140), ki združuje tri smeri: Notranje oblikovanje 
2144, Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje) 2143, Oblikovanje (drugo) 2149. 

Poleg rednega študijskega programa so akreditirani enoletni programi za izpopolnjevanje: Notranja oprema – stanovanjski objekti, Notranja oprema – 
javni objekti in Modelar.  Moduli za vseživljenjsko učenje nimajo koncesije. 

V petih letih obstoja smo zvesto sledili temeljnemu cilju študijskega programa, ki stremi k usposabljanju oblikovalcev s strokovnimi znanji, potrebnimi za 
pripravo inovativnih dizajnerskih rešitev. 
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Od leta 2007 aktivno sodelujemo v evropskem programu Vseživljenjsko učenje, sektorskemu programu Erasmus. S pomočjo programa je šola vzpostavila 
visoko kvalitetno mrežo mednarodnih povezav, ki omogoča študentom in predavateljem izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj iz sveta dizajna. 
 
Visoko šolo za dizajn sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih predavateljev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarja 
prihodnost naših študentov, bodočih oblikovalcev. Tako pedagoška kot raziskovalna pot Visoke šole za dizajn temelji na kreativnih zamislih in ustvarjalnih 
ljudeh, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe. 
 
Želja VŠD je postati ena izmed bolj prepoznavnih institucij na področju dizajna kot stroke, znanstvene in umetniške discipline. Pri tem VŠD razvija 
oblikovalsko teorijo, oblikovalsko znanost in umetnostne discipline. 

Strokovno delo VŠD je organizirano po strateško razvojnih področjih, ki jih določi Senat VŠD in sicer po projektih ali programih ter nalogah in raziskovalno-
razvojnih skupinah. Delo na področju splošno-administrativnih, finančno-poslovnih in vodstvenih zadev je organizirano v okviru organov, predvidenih z 
zakonom ter statutom. O organizaciji VŠD odločata Upravni odbor VŠD, Senat VŠD in  komisije senata. 

Prednosti Visoke šole za dizajn: 

 VŠD je majhen kolektiv z dobrimi medsebojnimi odnosi. Vodenje VŠD je dobro. Pristojnosti, pooblastila in odgovornosti vseh zaposlenih so natančno 
določene. 
 VŠD zbira informacije o zanimanju kandidatov za vpis, organizira anketiranje študentov o kakovosti izobraževalnega procesa, spremlja učne dosežke, 
prehodnost in dejansko trajanje študija. 
 Vpetost VŠD v mednarodni prostor se iz leta v leto izboljšuje. 
 VŠD omogoča ustrezno organiziranost študentov in njihovo sodelovanje v organih pri odločanju. 
 VŠD daje velik poudarek na kakovost izvedbe izobraževalnega procesa. 
 VŠD v RS in tujini uspešno sodeluje z drugimi visokošolskimi zavodi, inštituti, podjetji in združenji ter redno prijavlja študentska dela na razpise in natečaje. 
 VŠD ima moderno javno izraženo poslanstvo, vizijo in strateške cilje. 

Priložnosti za izboljšanje: 
1. Dodatne možnosti za razvoj na znanstveno-raziskovalnem področju znotraj VŠD. 
2. Preoblikovanje zavoda iz visoke šole v fakulteto. 
3. Razvoj univerzitetnega in doktorskih študijev. 
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1. Poslanstvo in vizija ter dolgoročni cilji VŠD 
 
Poslanstvo VŠD je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem človekove radovednosti in želje po znanju ter raziskovanju predvsem na 
matičnem področju delovanja - področju umetnosti, ter graditi sinergije z drugimi visokošolskimi zavodi doma in v tujini. Naloga VŠD je prenesti pobude,ki 
se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju 
lokalnega in širšega regionalnega okolja, hkrati pa izboljševati pretok znanja s povezovanjem izobraževalnega, raziskovalnega dela in gospodarstva (t.i. 
trikotniki znanja). 
 
VŠD po pridružitvi Univerzi na Primorskem prevzema tudi vizijo univerze, ki je »postati center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja, z namenom 
enakopravnega in partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene sfere sredozemskega sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta«.  
 
Kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška ustanova želi VŠD predstavljati forum, na katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz 
raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem področju. 
Pomembno mesto v viziji Univerze na Primorskem zajema cilj uvrstiti se med 1000 najboljših univerz na šanghajski lestvici do leta 2013 in kot pridružena 
članica UP, bo tudi VŠD, skupaj s članicami UP, zasledovala omenjeni cilj.  
 
Pri doseganju svoje vizije bo VŠD upoštevala svoje poslanstvo in pet temeljnih vrednot, ki so tudi vrednote UP: kakovost, avtonomija, svoboda, pripadnost 
in odprtost. 
 
V letu 2012 je bil sprejet Strateški načrt z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji 2012-2017. S sprejetjem tega dokumenta, je zavod naredil velik korak 
naprej pri temeljnih izhodiščih za nadaljnji uspešni razvoj. Vizija, poslanstvo in vrednote – strateški načrt Visoke šole za dizajn (VŠD) za obdobje 2012-2017, 
predstavlja temeljno izhodišče za razvoj v prihodnjem srednjeročnem obdobju in zavezo vodstva in vseh zaposlenih na VŠD, da bodo tvorno prispevali k 
uresničitvi razvojne strategije, z izvajanjem predlaganih ukrepov. Pri pripravi dokumenta je sodelovalo vodstvo VŠD, katedre, laboratoriji, visokošolski učitelji 
in sodelavci, raziskovalci, študenti in predstavniki gospodarstva. 

1.1 Dolgoročni cilji Visoke šole za dizajn 
 

Ob izvedeni analizi in upoštevanju identificiranih prednosti in slabosti VŠD ter izzivov in nevarnosti v okolju, je za namen spremljanja doseganja 
postavljene vizije oblikovanih devet strateških ciljev s pripadajočimi merili in ukrepi za njihovo uresničevanje, ki so usklajeni tudi z dolgoročnimi cilji UP, 
katere pridružena članica je VŠD: 
 
1. cilj:  Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju. 
VŠD si bo prizadevala za odličnost v učenju in poučevanju na področju dejavnosti, ki ga VŠD izvaja. Osnovni cilj je zagotoviti pogoje in načine 
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pedagoškega dela, ki bodo prispevali k učinkovitosti in uspešnosti študijske poti študentov na vseh stopnjah študija. 
 
2. cilj:  Postati odličen raziskovalni in umetniški visokošolski zavod.  
VŠD si bo prizadevala za razvoj raziskovalne in umetniške podstati, ki ji bo omogočal oblikovanje in sooblikovanje centrov odličnosti na posameznih 
področjih raziskovanja. S tem namenom bo spodbujala zaposlene k raziskovalnemu in umetniškemu delu in objavljanju mednarodno primerljivih rezultatov 
svojega dela. 
 
3. cilj: Oblikovati prihodnost zavoda in jo udejanjati ter dajati zgled za uveljavljanje vrednot zavoda in etike ter vseskozi zbujati zaupanje.  

Vodstvo bo prožno in bo zavodu omogočalo, da predvidi dogodke in se nanje hitro odziva, s čimer zagotavlja stalni uspeh. 
 
4. cilj: Uresničevati svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike osredotočene Strategije. 
Za izvajanje Strategije, vizije in poslanstva, bo VŠD pospeševala, udejanjala in širila ustrezne politike, načrte in procese. 
 
5. cilj: Prispevati in ustvarjati takšno organizacijsko in delovno ter partnersko kulturo, ki bo omogočala doseganje ciljev zavoda, pa tudi 

osebnih ciljev zaposlenih in študentov ter ceniti in spoštovati svoje zaposlene in študente. 
Za svoje zaposlene in študente bo vodstvo VŠD skrbelo, z njimi komuniciralo, jih nagrajevalo in priznavalo tako, da jih bo spodbujalo, krepilo njihovo 
zavezanost ter jim omogočalo uporabljati lastne veščine in znanje. 

 
6. cilj: Dosegati materialne standarde, primerljive s sodobnimi in vrhunsko opremljenimi visokošolskimi zavodi v svetovnem merilu. 
VŠD si bo prizadevala za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih pogojev in infrastrukture za zaposlene in študente VŠD, ki bodo primerljivi 
s tistimi, ki jih dosegajo sodobni in odlični visokošolski zavodi, zato bo VŠD delovala v smeri pridobivanja potrebnih sredstev ter pridobitve primernih 
prostorov in ustreznih prostorov za študijsko, raziskovalno in umetniško dejavnost. VŠD si bo prizadevala izpolniti vse pogoje za pridobitev koncesije s 
strani države na vseh stopnjah študija, ki jih bo izvajala. 
 
7. cilj: Snovati, obvladovati in izboljševati procese in storitve, z namenom povečanja vrednost za odjemalce in druge deležnike; VŠD bo 

učinkovit, sodobno organiziran in v odličnost usmerjen visokošolski zavod.  
VŠD bo razvijala model upravljanja, ki temelji na sodobnih procesih in merilih, ki zagotavljajo zavodu razvoj v smeri odličnosti. VŠD bo razvila in sprejela 
množico kazalnikov ter ključnih finančnih in nefinančnih rezultatov, da bi ugotovila uspešnost udejanjanja in razširjanja svoje strategije na podlagi potreb in 
pričakovanj ključnih deležnikov. VŠD bo postavljala jasne cilje za ključne rezultate, ter predvidevala delovanje in rezultate v prihodnosti, jih razčlenjevala in 
uporabila.  
 



                                                                        

8 
 

8. cilj: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega in nacionalnega okolja. 
Poslanstvo VŠD je povezano tudi z vsestranskim razvojem širše slovenske regije – na področju dizajna: notranje opreme, vizualnih komunikacij ter tekstila 
in oblačil. Z namenom, da bi zavod postal nacionalno prepoznaven dejavnik razvoja tako v lokalnem, kot tudi širšem geografskem – nacionalnem 
področju. VŠD teži k vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s pomembnejšimi regionalnimi akterji. VŠD bo načrtovala in obvladovala partnerstva, 
dobavitelje in notranje vire v podporo strategiji in politiki. Skupaj z gospodarskimi in drugimi subjekti tega prostora bo VŠD oblikovala študijske programe, 
ki bodo upravičili zaupanje gospodarstva, in s tem tudi ˝zaposljivega diplomanta˝. Poleg tega bo vzpostavila pogoje za sodelovanje z lokalno skupnostjo na 
področju raziskovanja. S tem bo VŠD zagotavljala uspešno obvladovanje svojega vpliva na okolje in družbo.  
Posebno pozornost bo VŠD namenila učinkoviti in odlični  komunikaciji z javnostmi ter promociji dela in dosežkov zavoda. 
 
9. cilj: Postati referenčni visokošolski zavod JV Evrope in širšega mednarodnega prostora. 
Vpetost VŠD v širši geografsko-politični prostor in njena mednarodna prepoznavnost nudi temelje za razvoj specifične raziskovalne, pedagoške in 
umetniške dejavnosti v sodelovanju z univerzami v tujini. VŠD bo suveren partner pri postavljanju smernic raziskovanja in sodelovanja, pri ustvarjanju in 
posredovanju znanja, ki se vpenja v mednarodni prostor - tako v akademskem, kot v širšem družbenem prostoru. V ta namen si bo prizadevala za 
sodelovanje na mikro ravni, preko izmenjave raziskovalcev, umetnikov in predavateljev, z drugimi univerzami omenjenega geografskega prostora, ter na 
makro ravni preko institucionalnega povezovanja. 
 
Tabela 1: Dolgoročni stateški cilji zavoda 

Zap. 
št. 

cilja 
Dolgoročni/strateški 

cilj Zadolžene osebe Ukrepi (naloge) za dosego 
dolgoročnega cilja 

** Ime 
kazalnika/kazalnikov 

Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost oz. opis 

stanja) 

**Ciljna vrednost 
kazalnika 2015 

1 

Biti sestavni del 
nacionalne hrbtenice 
znanja z odličnostjo v 
učenju in poučevanju. 

 

Dekan, predstojniki 
kateder in predavatelji 

na posameznih 
področjih 

Oddana vloga Akreditiran program II 
stopnje 

Leto 2012  
oddana vloga 

Akreditiran mag 
program II stopnje 
Dizajn- uspešno 
realizirano v letu 

2012 

2 Postati odličen 
raziskovalni VŠ zavod 

Dekan, predstojniki 
kateder in predavatelji 

na posameznih 
področjih 

Razvoj centra odličnosti – 
priprava programske skupine Število raziskovalcev Leto 2012 : 0,4FTA Leto 2015 : 2FTA 

3 

Vodstvo VŠD bo 
oblikovalo prihodnost 

zavoda in jo udejanjalo 
ter dajalo zgled za 
vrednote zavoda in 

Dekan , prodekani  

Formiranje znanstveno 
umetniškega foruma, ki sproti 

ugotavlja mobilnost, fleksibilnost 
in spremembe v globalnem 

svetu 

Število mednarodnih 
konferenc foruma Leto 2012: 3 Leto 2015:4 
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etiko ter vseskozi 
zbujajo zaupanje. 

4 

VŠD bo uresničevala 
svoje poslanstvo in 

vizijo z razvijanjem na 
deležnike osredotočene 

strategije. 
 

Dekan , prodekani 

Za izvajanje strategije bo VŠD 
pospeševala, udejanjala in širila 
ustrezne politike, načrte, cilje in 

procese. 
 

Sprejemanje strateških 
dokumentov zavoda Leto 2012: 3 Leto 2015:5 

5 
VŠD ceni in bo cenila in 

spoštuje svoje 
zaposlene in študente;  

Vodstvo, zaposleni in 
študentje 

Postavitev organizacijske, 
delovne ter partnerske kulture, 

ki bo omogočala primarno 
vzajemno koristno doseganje 
ciljev zavoda, pa tudi osebnih 
ciljev zaposlenih in študentov 

Število srečanj s 
študenti Leto 2012: 4 Leto 2015: 6 

6 

Dosegati materialne 
standarde primerljive s 
sodobnimi in vrhunsko 

opremljenimi 
visokošolskimi zavodi v 

svetovnem merilu. 

Dekan , prodekani 

Zagotavljanje primernih delovnih 
pogojev, materialnih pogojev in 

infrastrukture . 
 

Pridobivanje potrebnih 
sredstev in prostorov . 

Leto 2012:  
30.937 

Leto 2015: 
50.500 

7 

VŠD bo snovala, 
obvladovala in 

izboljševala procese in 
storitve 

Vsi zaposleni in 
študentje 

Vzpostavitev učinkovitega in 
sodobno organiziranega modela  

 

Razvoj primerljivih 
kazalnikov Leto 2012: 22 Leto 2015:50 

8 
Postati prepoznaven 

dejavnik razvoja 
lokalnega okolja 

Vsi zaposleni in 
študentje 

Spodbujati razvoj sodelovanja z 
lokalnimi deležniki 

Število sodelovanj v 
lokalnem okolju Leto 2012: 34  Leto 2015: 46 

9 

Postati referenčni 
visokošolski zavod - za 
geografski prostor JV 

Evrope 

Dekan , prodekani  Sodelovanje v mednarodnih 
elitnih združenjih 

Število sodelovanj v 
medn.elitnih zdrženjih Leto 2012: 3  Leto 2015: 4 

 

2. Organiziranost Visoke šole za dizajn 

2.1 Organi VŠD in njena delovna telesa 
 
VŠD ima naslednjo organizacijsko strukturo: 

1. organe zavoda 
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2. vodstvo zavoda 
3. tajništvo zavoda 
4. pedagoške in znanstveno-raziskovalne enote zavoda 

 
Organi VŠD so: 
 dekan, 
 direktor, 
 senat, 
 upravni odbor, 
 akademski zbor, 
 študentski svet. 

 
Vodstvo zavoda predstavljajo vodstveni in vodilni delavci. Vodstvo zavoda sta dekan in direktor, ki sta organa zavoda, vodilni delavci pa prodekani, tajnik, 
vodje kateder in vodje NOE.  
 
Dekan VŠD vodi, zastopa in predstavlja VŠD in opravlja naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti VŠD. Dekan je poslovodni organ VŠD ter 
odgovarja za zakonitost dela na VŠD. Dolgoletna dekanja VŠD, izr.prof. Nada Rožmanec Matičič, je s 1. septembrom 2012 častno dolžnost  
predala novemu dekanu, prof. dr. Jožetu Vižintinu.   
 
VŠD ima enega ali več prodekanov, izvoljenih za mandatno obdobje štirih let:  
 Prodekanja za študijske zadeve:  izr.prof.dr. Simona Jevšnik  
 Prodekanja za raziskovalno delo:  izr.prof.dr. Jasna Hrovatin 
 Prodekanja za umetniško dejavnost:  doc. Lenka Kavčič  
 Prodekanja za mednarodno dejavnost:  Petra Bevek    

 
Senat  je najvišji strokovni organ VŠD. Senat sestavlja 11 članov tako, da so v njem zastopani: 

1. Učitelji - vsaka katedra predlaga dva kandidata za člana senata (6 članov). 
2. Učitelji skupnih predmetov predlagajo enega kandidata (1 član) 
3. Dekan je član senata po položaju (1 član). 
4. Nepedagoški delavci predlagajo enega kandidata (1 član) 
5. Študenti – študentski svet VŠD voli najmanj petino članov senata iz vrst študentov (2 člana). 

 
Senat sestavljajo učitelji in znanstveni delavci, ki so na VŠD zaposleni s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom, dopolnilnim delovnim časom, so 
zaposleni v drugi organizaciji in so nosilci predmetov na VŠD. 
 
Upravni odbor VŠD Upravni odbor odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje v okviru dejavnosti VŠD ter 
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upravlja s premoženjem, pridobljenim v zvezi z opravljanjem dejavnosti ter premoženjem pridobljenim iz naslova dediščin, volil in daril. Upravni odbor ima 
7 članov in sicer: direktorja VŠD, 3 predstavnike ustanovitelja, 1 predstavnika študentov in 3 predstavnike zaposlenih. 
 
Študentski svet VŠD je organ študentov VŠD. Študentski svet ima najmanj devet članov,ki jih izmed sebe izvolijo študentje posameznih smeri študija na 
VŠD.  Študenti VŠD imajo v študentskem svetu VŠD po tri predstavnike študijske smeri. 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki sodelujejo izobraževalni, raziskovalni ali umetniški dejavnosti VŠD 
in sicer so zaposleni ali sodelujejo na podlagi pogodbe. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi strokovni delavci in predstavniki študentov – slednji 
tako, da njihovo število ne sme biti manjše od ene petine vseh članov zbora. 
 
Tajništvo opravlja organizacijske in pravne zadeve, upravno-administrativna opravila s študijskega, znanstveno-raziskovalnega, kadrovskega, 
gospodarsko-finančnega in računovodskega področja, ter strokovno – tehnične naloge pri izvajanju visokošolskega programa in raziskovalnega programa. 
Tajništvo opravlja tudi upravno-administrativne in strokovno – tehnične naloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti VŠD. VŠD ima v okviru tajništva 
organizirane notranje organizacijske enote (NOE): kabinet dekana, službe, referate, pisarne, knjižnico in druge NOE.  
 
VŠD ima organizirane pedagoške in znanstveno-raziskovalne ter umetniške enote zavoda, ki so katedre in laboratoriji. 
 
VŠD ima naslednje organizacijske enote: 

1. Katedro za notranjo opremo;  
2. Katedro za vizualne komunikacije; 
3. Katedro za oblikovanje tekstilij in oblačil, 
4. Katedra za vizualno kulturo. 

Katedra je temeljna organizacijska enota pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega ter strokovnega dela, ki ga izvaja VŠD.  Glavna naloga 
katedre je skrb za nemoten potek in razvoj izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov in znanstvenih oblikovalskih disciplin.  V katedre se povezujejo 
visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci VŠD.  

Laboratorij VŠD deluje kot znanstveno-raziskovalna ter umetniška enota znotraj VŠD. VŠD ima naslednje laboratorije: 
1. Laboratorij za kreativne industrije, 
2. Laboratorij za produktno oblikovanje in tekstilne materiale, 
3. Laboratorij za tekstilije in oblačila. 
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Delovna telesa senata VŠD: 
Stalna delovna telesa senata VŠD so: 
 komisija za študijske zadeve, 
 komisija za raziskovalno in razvojno delo, 
 komisija za umetniško dejavnost, 
 habilitacijska komisija, 
 komisija za priznanje pomembnih umetniških del, 
 Komisija za priznavanje izobrazbe. 

 
Njihove naloge so določene v Statutu VŠD. Senat VŠD je na svoji 4. redni seji, dne 27.9.2011 imenoval šest članov Komisije za kakovost. 
 
Zavod ima ustanovljeno programsko raziskovalno skupino, ki jo ustanovi senat v soglasju z dekanom. 
  
Znanstveno raziskovalna programska skupina ima naslednje naloge :  
- nudi podporo razvojnemu delu kateder,  
- izvaja poglobljeno raziskovanje povezano z delom kateder, 
- spremlja svetovne trende na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah, 
- pripravlja idejne študije in prototipe novih izdelkov z vidika estetike, funkcionalnosti,      
  tehnološke izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti, 
- publicira izsledke in primere dobre prakse. 
 

Karierni center in Alumni klub je VŠD ustanovila na 19. dopisni seji Senata VŠD, dne 1.6.2012. Namen Kariernega centra je, da študente in diplomante 
VŠD pripravi na učinkovit vstop na trg dela tako, da jim že v času študija pomaga pri gradnji zaposlitvenih kompetenc. Karierni center v okviru svoje 
dejavnosti pokriva naslednja področja: karierno svetovanje, tutorstvo in vseživljenjsko učenje. V letih 2013/2014 bo pod okrilje Kariernega centra prešlo 
tudi opravljanje praktičnega usposabljanja študentov. 

Alumni klub VŠD omogoča različnim generacijam naših diplomantov sodelovanje in mreženje, vzpostavljanje in razvijanje sodelovanja med VŠD in 
našimi diplomanti ter posledično z okoljem v katerem ustvarjajo svoje kariere, negovanje pripadnost šoli in promoviranje dosežkov članov kluba ter na ta 
način prispevanje k večji prepoznavnosti diplomantov tako doma kot v tujini, prispevanje k nadaljnjemu razvoju in promociji VŠD. 
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2.2 Pravni akti zavezujoči za Visoko šolo za dizajn v Ljubljani 

VŠD deluje v skladu z Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004 in 68/2006), Zakonom o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07-ZŠtip, 15/08-Odl. US in 64/08), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(ZRRD-UPB1) (Uradni list, št. 22/06), Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Zakonom o priznavanju in vrednotenju 
izobraževanja,  Statutom VŠD, podzakonskimi akti, zunanjimi in internimi merili ter pravilniki, s poudarkom na nenehnem izboljševanju kakovosti dela 
zavoda, v skladu s Strateškim načrtom, vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji VŠD ter navsezadnje z akti in pravilniki Univerze na Primorskem, ki se jim 
VŠD kot pridružena članica zavezuje. 

2.3 Kadrovski pogoji  
 
V letu 2011 je zavod realiziral tri odposlitve in izvedel tri nadomestne zaposlitve. Pri zmanjšanju števila gre za tri strokovne delavce, ki so bili nadomeščeni 
z delavcem, ki bo vodil poslovne zadeve zavoda, prodekanjo za mednarodne zadeve in vodjo laboratorija za vizualne komunikacije.  
 
Zaposlitve so bili realizirane v novembru 2011. 
 
V letu 2012 sta bili izvedeni dve zaposlitvi: na delovno mesto poslovnega sekretarja v dekanatu in na delovno mesto vodje programsko – raziskovalne 
skupine (za krajši delovni čas)  in ena upokojitev. Napredovanja niso izvedena, zaradi spremembe zakonodaje. Sprememba izkazane mase namenjene za 
izplačilo osebnih dohodkov je izkazana tudi zaradi povratka delavke iz porodniškega dopusta in delne upokojitve. 
 

2.4 Prostorski pogoji 
 
Visoka šola za dizajn izvaja študijsko dejavnost na treh lokacijah in sicer: 
 
1 Vojkova cesta 63,  1000 Ljubljana 
2 Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana 
3 Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob   
 
 
V letu oktobru 2010, se je večina dejavnosti VŠD preselila  na novo lokacijo v Ljubljani, Vojkova 63, 1.328,5 m2  prostora za delo s študenti in 456 m2 
razstavnih prostorov na terasi. Na novi lokaciji je 18 predavalnic v skupni površini 689 m2, knjižnica 40 m2, pisarniških prostorov v izmeri 396 m2, ostalih 
prostorov (WC, hodniki, skupni prostori) 203 m2 in terasa za postavitev razstav v izmeri 456 m2. Večina opreme iz prejšnjih lokacij se je preselila na novo 
lokacijo. Prvi del selitve je bil 01. 02. 2010 in preostali del 01. 10. 2010. 
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Na lokaciji Gerbičeva 51 v Ljubljani (160m2), VŠD razpolaga s štirimi učilnicami (računalniško sobo, šivalnico, dve predavalnici), arhiv ter pisarno za 
predavatelje in strokovne sodelavce.   
Na lokaciji Dob (260m2) razpolaga s tremi predavalnicami ter pisarno za predavatelje.  
 
Podatki o prostorskih pogojih in opremljenosti visokošolskega zavoda za študijsko leto 2011/2012:  
 
Predavalnice : 989.50 m2  
Razstavni prostor : 456,00 m2 
Pisarne:  369.00 m2 (16 + sejna soba)  
Sekundarni prostori (sanitarije, hodniki, arhiv, …): 370.00 m2 
Skupaj: 2.184.50 m2 

2.5 Opremljenost visokošolskega zavoda 
 

Visoka šola za dizajn nepretrgoma vlaga v posodabljanje prostorov in opreme, da se izboljšujejo razmere za študij, raziskovanje, umetnost in druge 
dejavnosti. Visoka šola za dizajn ima prostore ti. studije na posameznih smereh za izvajanje izobraževalne dejavnosti na strokovnem in umetniškem 
področju. Katedra za  tekstilije in oblačila poseduje stroje in naprave za izdelovanje tekstilij in oblačil, kot so šivalni stroji, statve, pletilni stroji ipd. in 
računalniško opremo za risanje kolekcij, konstruiranje in modeliranje oblačil. Katedra za notranjo opremo ima studio za redizajn izdelkov, za večja 
strokovna izobraževanja pa se sklenejo dogovori z lesarskimi delavnicami in tudi podjetji. Katedra za vizualne komunikacije razpolaga s studijem za 
fotografiranje, ki je bil opremljen v akademskem letu 2010/2011. V vseh studijih je nameščena sodobna računalniška oprema, ki omogoča dostop do 
elektronskih komunikacij. Znanstveno-raziskovalna dejavnost se na Visoki šoli za dizajn izvaja v okviru treh laboratorijev, ki so prav tako opremljeni z 
ustrezno opremo.  
 
Nabavo vseh sredstev je zavod izvedel izključno z lastnimi sredstvi, torej s sredstvi, ki jih je pridobil na trgu.  Na drugi strani zavod sodeluje z nekaterimi 
gospodarskimi družbami, ki vključujejo slušatelje zavoda v svoje delovne procese. Pri slednjem deloma uporabljajo delovno opremo in sredstva zavoda, 
deloma pa opremo v lasti gospodarskih subjektov. 

2.6 Informacijski sistem 
 
Na podlagi informacijsko- infrastrukturnih načrtov se je povečala pokritost Visoke šole za dizajn z informacijsko opremo, predvsem z osebnimi računalniki 
in LCD projektorji, ki so sedaj že osnova za izvedbo pedagoškega procesa. Vsi prostori v katerih poteka pedagoški proces, so informacijsko dobro podprti, 
učitelji si lahko pri predavanjih pomagajo z računalniki, z LCD-projektorji, grafoskopi, video in DVD- predvajalniki, s televizorjem in drugo opremo. VŠD je v 
zadnjem letu na novo opremila vse prototipne studije (šivalnico in krojilnico, make-up studio za stilizem, fotolaboratorij in prototipno delavnico za področje 
notranje opreme) in tako zagotovila nemoten pedagoški proces na dodiplomskem in magistrskem študiju.  
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Posebno pozornost na področju informatizacije je Visoka šola za dizajn namenila informacijskemu sistemu, ki ga uporablja za delo študentskega referata, 
neprestano pa skrbi tudi za vzdrževanje informacijskega sistema za potrebe knjižnice. Iz posameznih učnih načrtov je razvidno uvajanje študentov za 
uporabo sodobne IKT v učnem procesu. Študentje se seznanijo z možnostmi, z oblikami, s strategijami in z metodami sodobnih učnih tehnologij, 
ozavestijo njihov pomen v sodobni informacijski družbi, razvijajo kritičen odnos do različnih oblik dela, ki jih ponujajo nove informacijske tehnologije ter se 
na podlagi teoretičnih osnov usposabljajo za praktično rabo novih učnih tehnologij pri učnem procesu.  V ta namen sta za delo z računalniki opremljeni dve 
predavalnici, kjer je, glede na posamezno smer študija, nameščena zahtevana programska oprema za praktično delo študentov. 
 
Tabela 2: Pregled razpoložljive študentov na en računalnik 
 

Kazalniki 
Študijsko leto 

2011/2012 
 

Načrt za študijsko leto  
2012/2013 

Število študentov na računalnik 2,9 2,9 
Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 

Študentje in visokošolski učitelji imajo na razpolago visokošolski informacijski sistem VIS, kjer dostopajo do vseh potrebnih informacij v zvezi s študijskim 
procesom, dostopen je razpored predavanj in vaj, oglasna deska z informacijami, možna je prijava na izpit. Širši javnosti je na voljo spletna stran VŠD 
(www.vsd.si).  
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2.7 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje 

VŠD že od svoje ustanovitve dalje posebno pozornost namenja skrbi za kakovost v širšem pomenu besede in si prizadeva vzpostaviti učinkovit sistem 
kakovosti poslovanja, ki bo vključeval vsa pomembna področja dejavnosti visokošolskega zavoda. VŠD se je  v obdobju priključevanja Univerzi na 
Primorskem, v letu 2011, zavezala k pripravi številnih sprememb in prilagoditev strateških dokumentov in aktov, kar je v večini do konca akademskega leta 
2011/2012 tudi izpeljala. O ukrepih, postopkih in strategiji za stalno izboljševanje kakovosti, v okviru svojih pristojnosti, odločajo predvsem dekan, senat, 
upravni odbor, komisija za kakovost in študentski svet. Vodstvo VŠD redno in sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami preko spletnih 
strani, zapisnikov sej, objav, organiziranih strokovnih srečanj. Vsi interni akti, ki so vezani na ukrepe in postopke, so javno objavljeni.     

VŠD se je v svojem strateškem razvojnem dokumentu zavezala, da bo področje kakovosti stalno izboljševala in izpopolnjevala, zato je poleg Komisije za 
kakovost, ustanovila še službo za pedagoško, znanstveno in umetniško kakovost, v akademskem letu 2012/2013 pa načrtuje še imenovanje prodekana za 
kakovost in družbeno odgovornost. V študijskem letu 2012/2013 VŠD načrtuje zagon delovanja Kariernega centra in Alumni kluba, ki sta bila že formalno 
ustanovljena in potrjena na 19. dopisni seji Senata VŠD, dne 1.6.2012. Karierni center bo deloma deloval tudi v sklopu Kariernega centra UP, ki bo s 
povezovanjem akademskega in gospodarskega okolja, v pomoč študentom pri študijskem in kariernem odločanju. Karierni center bo tesno sodeloval z 
Alumni klubom, kjer bodo diplomanti VŠD delili svoje izkušnje z bodočimi diplomanti in tudi med seboj.  

Na podlagi pravilnika Štipendijskega sklada UP in njegovih sprememb in dopolnitev, s pomočjo katerega je sklad postal dostopnejši širšemu krogu 
študentov, je v akademskem letu 2011/2012 je VŠD podpisala tripartitno pogodbo o štipendiranju z UP in študentko VŠD. 

3. Skrb za kakovost 
 
VŠD ima kljub dejstvu, da je sicer »mlad zavod« dobro izdelan in delujoč sistem kakovosti o čemer izpričujejo predvsem naslednja dejstva: 
 
- VŠD ima jasno opredeljeno poslanstvo, vizijo ter vrednote in konkretno določene dolgoročne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Vse navedeno je 

imela VŠD opredeljeno že od svoje ustanovitve dalje in sicer v posameznih dokumentih, konec leta 2011 pa je VŠD vse omenjene strateške 
dokumente preoblikovala in posodobila ter združila v en strateški razvojni dokument, ki upošteva načela odličnosti. Ta dokument je bil sprejet na 
senatu VŠD v začetku leta 2012 kot Strateški načrt, z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji Visoke šole za dizajn 2012-2017. Dokument je 
javno objavljen – dostopen je na spletni strani VŠD.  S svojim Strateškim načrtom, VŠD kot pridružena članica Univerze na Primorskem, sledi Srednjeročni 
razvojni strategiji Univerze na Primorskem 2009-2013. Razvojni dokumenti UP so dostopni na spletni strani Univerze na Primorskem: www.upr.si. 
 

- VŠD vsako leto sprejme Letni program – načrt dela s finančnim načrtom, ki se od priključitve VŠD k UP, vključi tudi kot priloga v Letni program dela 
Univerze na Primorskem ter Letno poročilo VŠD s finančnim poročilom, ki se vključi v Letno poročilo Univerze na Primorskem. V obeh dokumentih so 
natančno opredeljeni organiziranost, usmeritve in kratkoročni – letni cilji ter izvedbene naloge in ukrepi za njihovo dosego.  
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- Prav tako VŠD vsako leto sprejme Samoevalvacijsko poročilo (SP), ki se vključi v Samoevalvacijsko poročilo Univerze na Primorskem. V njem so 
natančno opredeljeni: poslanstvo, vizija in organiziranost. Opredeljeni so kratkoročni cilji v tekočem letu in njihova realizacija s pojasnilom o morebitnih 
razlikah merila ter kazalniki za posamezne dolgoročne in kratkoročne cilje. VŠD svoje delovanje spremlja preko kazalnikov, analizira morebitna 
odstopanja od zastavljenih ciljev in ustrezno ukrepa. Kazalniki kakovosti zajemajo vsa področja delovanja visokošolskega zavoda (izobraževanje, 
raziskovanje in upravljanje), v akademskem letu 2012/2013 bodo kazalniki prenovljeni. 

 
- VŠD natančno načrtuje in ima v aktih opredeljeno notranjo organiziranost zavoda; ta je pregledna, jasno opredeljene so pristojnosti, naloge in dolžnosti 

vodstva, vseh zaposlenih in študentov v organih upravljanja. V Statutu VŠD in Pravilniku o sistemizaciji in notranji organizaciji VŠD so natančno 
določene naloge posameznih notranjih organizacijskih enot in vodstvenih delavcev ter pristojnosti zaposlenih na konkretnih delovnih mestih. Pravilnik o 
sistemizaciji in notranji organizaciji VŠD pa vsebuje določene podatke, ki jih je zavod opredelil kot poslovno tajnost in ga zato zavod ne objavlja javno.  
 

- Senat VŠD je na svoji 4. redni seji dne 27.9. 2011 sprejel Poslovnik  kakovosti.  Potrebno je izpostaviti, da je v luči priključitve VŠD k UP Poslovnik 
kakovosti  v fazi prenove, saj ga je potrebno uskladiti s pravkar sprejetim Strateškim načrtom in pravkar sprejetimi dolgoročnimi cilji VŠD. V Poslovnik 
kakovosti bodo na novo uvrščeni in na podlagi ciljev določeni konkretni kazalniki za spremljanje posameznega cilja. V Poslovnik kakovosti bodo 
umeščene tudi nove vsebine, vezane na samoevalvacijo zavoda, na zunanjo evalvacijo zavoda ter na izvajanje anket različnih deležnikov (študenti, 
zaposleni, partnerji), kot tudi na metodologijo preverjanja obremenitve študentov. Zavod bo nov Poslovnik kakovosti – po izvedeni širši obravnavi na 
organih in med zaposlenimi, predvidoma obravnaval v akademskem letu 2012/2013. 

- VŠD je ustanovila tudi Komisijo za kakovost, ki je bila potrjena 4. redni seji Senata VŠD, dne 27.9.2011. VŠD ima ustanovljeno službo za pedagoško, 
znanstveno in umetniško kakovost. V postopku imenovanja (predvidoma v akademskem letu 2012/2013) je prodekan za kakovost in družbeno 
odgovornost, kar kaže na to, da daje VŠD temu področju velik poudarek.  

 
- VŠD spremlja kakovost svojega delovanja na vseh temeljnih področjih in sicer po svetovno uveljavljenem modelu EFQM. Po tem modelu je namreč 

tudi UP v letu 2011 izvedla ocenjevanje odličnosti poslovanja (nagrada za odličnost PRSPO) in dobila priznanje za odličnost. VŠD je bila vključena v 
pripravo delne vloge za odličnost. VŠD namreč omenjeni modul  kakovosti ocenjuje kot izredno primeren.  
 

- VŠD je junija 2012 v okviru tradicionalnega Tedna oblikovanja – Design week, izvedla tudi posvet »Dan za kakovost na VŠD«, na katerem so 
strokovnjaki posredovali svoja znanja in dognanja glede kakovosti v visokem šolstvu.  

3.1 Komisija za kakovost 

Kakovost na VŠD spremlja in zagotavlja vodstvo šole. Komisija za kakovost deluje v skladu z Merili za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki jih je sprejela Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in Poslovnikom kakovosti VŠD.  
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Komisija kot telo senata VŠD enkrat letno poroča senatu in akademskemu zboru o svojem delu.   
 
Naloge komisije so: 
1. spremlja kakovost izobraževalne, znanstveno-raziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti na  
VŠD,  
2. pripravlja predloge za spremljanje in izboljševanje delovanja izobraževalne, znanstveno- 
raziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti na VŠD,  
3. sodeluje pri pripravi letnih samoevalvacijskih poročil,  poročil o kakovosti in ostalih poročil,  
4. opravlja druge naloge, ki jih določa statut VŠD ali jih določi senat VŠD. 
 
Strokovno podporo komisiji zagotavlja Služba za pedagoško, znanstveno in umetniško kakovost. 

3.2 Samoevalvacija 
 
Na VŠD se samoevalvacije izvajajo sistematično, s statističnim zbiranjem in obdelavo podatkov, s posebnim tipiziranim vprašalnikom in usmerjenimi 
razpravami, zaradi česar nenazadnje pri samoevalvaciji sodelujejo vsi zaposleni, ki zbirajo podatke s svojega področja. Rezultati samoevalvacije in 
predlogi za izboljšave so zaposlenim posredovani preko e-pošte in zapisnikov. Na VŠD so vsi zaposleni sodelovali pri obsežni pripravi Strateškega načrta 
VŠD 2012 - 2017, pri tem pa tudi pri posodobitvi poslanstva in vizije VŠD. Prek internega postopka lahko vsi zaposleni podajajo predloge in pripombe tudi 
na vse pravne akte, ki jih sprejema Senat VŠD.  
 
Samoevalvacija se na VŠD izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni predmeta, na ravni študijskega programa - smeri oz.katedre ter na ravni VŠD. 
Samoevalvacija se začne na ravni organizacijskih enot in je osredotočena na izobraževalno in strokovno dejavnost. Samoevalvacijski ciklus se na ravni VŠD 
zaključi, ko se programske samoevalvacije vgradijo v samoevalvacijo na višji ravni (institucionalna samoevalvacija). V skupnem poročilu o institucionalni 
samoevalvaciji so povzetki samoevalvacijskih poročil dopolnjeni s pregledi dela administracije in vodstva VŠD, ki vključuje splošnejša področja. Komisija 
pripravi načrt evalvacije, ki vključuje elemente: 

> cilje samoevalvacije, 
> omejitve samoevalvacije, 
> pregled glavnih vidikov, ki jih bo zajela samoevalvacija, 
> kriterije, 
> potrebne informacije, 
> časovni načrt in 
> odgovornost in zadolžitve posameznikov. 
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Pri samoevalvaciji na VŠD komisija ocenjuje: 
> namen, politiko, cilji, strategijo, organiziranost in vodenje VŠD, urejenost dokumentacije ter skrb za kakovost, 
> izobraževanje - študijska dejavnost, 
> znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost, 
> delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, 
> delo upravnih, strokovnih in strokovno - tehničnih delavcev, 
> dejavnost študentov in študentskega sveta, 
> prostore, opremo za izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost, 
> financiranje izobraževalne - študijske, znanstveno-raziskovalne, umetniške in strokovne    
     dejavnosti, 
> sodelovanje z družbenim okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni. 

V procesu samoevalvacije komisija zbere določene informacije, ki so povezane s področjem in cilji samoevalvacije. V samoevalvaciji so informacije gradivo, s 
pomočjo katerega se pripravi dokumentacija, s katero se ugotavlja utemeljenost ugotovitev samoevalvacije. 

Letno poročilo obravnava Senat VŠD in drugi organi VŠD. 

3.3 Študentska anketa 
 

Študentska anketa se na VŠD izvaja vsako leto, za vse učitelje in sodelavce, ki so v preteklem letu (semestru) sodelovali v učnem procesu. Iz ankete je razvidno 
kako študenti ocenjujejo svoje obremenitve pri posameznih predmetih. Anketa se izvaja v mesecu januarju-februarju za zimski semester in v mesecu maju 
– juniju za letni semester oz. v avgustu oz. septembru. Potek izvajanja ankete je določen s Statutom visoke šole za dizajn in Pravili o izvajanju študentskih 
anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev, ki jih je Senat VŠD sprejel na 6. redni seji, dne 27.2.2012.  Rezultati ankete se objavijo v 
Samoevalvacijskem poročilu.  
 
Za izvajanje in uporabo rezultatov ankete v skladu z navedenim je odgovoren dekan VŠD, ki za izvedbo pooblasti člane skupine za anketo. 

3.4 Strategija upravljanja kakovosti na VŠD  

Skladno z osnovno vizijo razvoja, ki je postati vodilni samostojni visokošolski zavod na področju dizajna v Sloveniji ter prepoznaven in zanesljiv partner na 
področju visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in umetniškega dela v Evropi in širše v svetu, se na VŠD zavezujemo, da bomo: 

> v proces izvajanja kakovosti vključevali vse zainteresirane: visokošolske učitelje, študente, nepedagoške delavce, gospodarstvo in ostalo 
zainteresirano javnost, 
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> stalno izvajali dejavnosti za področje kakovosti glede na kazalnike kakovosti v okviru VŠD, 
> vsaj enkrat letno izvajali samoevalvacije, 
> občasno izvajali evalvacije s strani neodvisnih institucij, 
> o vseh rezultatih in dejavnostih obveščali zainteresirane, 
predvsem, pa razvijali kulturo kakovosti. 
 
Pri vseh aktivnostih moramo upoštevati načela upravljanja kakovosti: 
> vodenje: vodstvo VŠD mora zapisati poslanstvo in usmeritve ter skrb za primerno delovno okolje in medsebojne odnose zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev, 
> sodelovanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev: le popolna vključenost vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev na vseh nivojih lahko doprinese k 

višji kakovosti izobraževalnega procesa ter s tem večji prepoznavnosti VŠD, 
> procesni in sistemski pristop: odgovornosti in dolžnosti za uvajanje, vzdrževanje in izvajanje sistema upravljanja kakovosti na VŠD, moramo pisno 

opredeliti. Z uvajanjem sistema upravljanja kakovosti bomo na VŠD lažje obvladovali procese na področju kakovosti izobraževalnega procesa. S tem 
pristopom bo omogočeno tudi stalno izboljševanje vseh ostalih procesov, ki se izvajajo na VŠD, 

> stalno izboljševanje kakovosti mora postati jasen cilj vsakega posameznika na VŠD, 
> odločanje o dejstvih: smotrne odločitve je mogoče sprejeti samo na podlagi konkretnih    
      rezultatov, zato se moramo zavedati pomena samoevalvacij, evalvacij, študentskih anket in  
      drugih analiz za ugotavljanje stanja. 

3.5 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje skrbi za kakovost 

 
VŠD izkazuje proaktiven odnos do strateškega načrtovanja in zagotavljanja ter razvoja kakovosti delovanja kot del temeljnih procesov in posebej funkcije 
vodenja. Ključno navedeno izkazuje Strateški načrt VŠD za obdobje 2012 — 2017. Strategija ima jasne naloge in ambiciozne, a dosegljive cilje, določa 
organizacijske spremembe, prednostne razvojne cilje ter načrt investicij v kadre, opremo in prostore, kakor tudi področje upravljanja in razvoja kakovosti. 
VŠD ima oblikovano komisijo za kakovost, v letu 2012 se je s spremembo notranje organiziranosti oblikovala služba za pedagoško, znanstveno in 
umetniško kakovost, v postopku imenovanja pa je tudi prodekan za področje kakovosti. Imenovanje slednjega je predvideno v akademskem letu 
2012/2013.  
 
V juniju 2012 je v okviru tradicionalnega visokošolskega dogodka Design Week, VŠD prvič organizirala  posvet »Dan za kakovost«, kjer so bili primeri 
dobre prakse predstavljeni notranjim deležnikom (visokošolskim učiteljem, strokovnim delavcem in predstavnikom ŠS),  v letu 2013 pa bo VŠD prvič 
organizirala letno »predstavo odličnosti« na kateri bo rezultate samoevalvacije ter uspehe dosežene v tekočem letu predstavila tudi zunanjim deležnikom – 
predvsem partnerjem iz gospodarstva.  
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Rezultati samoevalvacijskih postopkov predstavljajo izhodišče za razpravo o načinu izvedbe programov in posameznih predmetov na različnih organih in 
telesih VŠD. Neposredno preverjanje doseganja ciljev, VŠD opravlja ob pripravi vsakoletnih samoevalvacijskih poročil, saj primerjava rezultatov preteklih 
let po isti metodologiji omogoča ustrezne ugotovitve. VŠD pri tem večinoma dosega zastavljene cilje, tako v razmerju do študentov (vpisi, realizacija ur 
predavanj in drugih organiziranih oblik dela ter preverjanje znanja, število diplomskih del itd.), kot raziskavah (pridobljeni in izvedeni projekti in sredstva), 
upravljanju (število sej delovnih teles) in ostalih kazalnikih. V primerih odstopanja od zastavljenih ciljev, pa organi sprejmejo ustrezne ukrepe. Prav z 
namenom merljivosti ciljev in možnosti spremljanja doseganja le teh preko kazalnikov, je VŠD svoje cilje preoblikovala in na tej podlagi bo posodobila tudi 
kazalnike.   
 
Na področju zagotavljanja kakovosti VŠD izvaja še naslednje aktivnosti: 
 
- spremlja podatke o vpisu ter podatke o izvedbi študijskih programov; 
- ažurno informira vse zaposlene in jih vključuje v soodločanje o razvoju članice, 
- vključuje študente v proces upravljanja in evalvacije kakovosti; 
- uvaja tutorstvo, kot obliko pomoči in svetovanja študentom; 
- zavzema se za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami; 
- spodbuja učinkovito komuniciranje med NOE; 
- skrbi za razvoj, izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih; 
- ohranja članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni; 
- obvešča širšo javnost o dejavnostih VŠD; 
- povezuje VŠD z gospodarstvom in drugimi uporabniki.  
 
VŠD ima vrsto konkurenčnih prednosti, na katerih mora graditi nadaljnje usmeritve in razvoj : 

1. samostojnost, fleksibilnost pri delovanju, 
2. interdisciplinarnost študijskega programa, 
3. aplikativnost, 
4. mlad in ustvarjalen kader. 

Napredek v zagotavljanju kakovosti je opaziti na področjih: 
> zaključeni so vsi postopki priznanja pomembnih umetniških del, 
> habilitacije so izvedene skladno s plani, 
> povečano število računalnikov na študenta, 
> izboljšana izvedba informativnih dni, 
> uvedba elektronskega indeksa, 
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> pripravljena, oddana in pozitivno sprejeta vloga na Nakvis, za študijski program 2. stopnje, 
> rast števila domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, 
> skoraj v celoti prenovljeni in z UP usklajeni interni akti, 
> oddana vloga za preoblikovanje visokošolskega zavoda v fakulteto, 
> oddana vloga za ponovno akreditacijo zavoda VŠD in programa visokošolskega programa prve stopnje »Dizajn«; 
> rast prepoznavnosti Visoke šole za dizajn. 
 
Nadaljnji postopki in ukrepi v zagotavljanju kakovosti na VŠD: 
 
> raziskovalno delo na VŠD je v pozitivnem zagonu, zato si moramo prizadevati vključitev večjega števila pedagoških delavcev v raziskovalno delo, 
> VŠD si mora prizadevati za prepoznavnost izsledkov raziskovalnega in umetniškega dela (na področju notranje opreme, tekstilij in oblačil in 

vizualnih komunikacij) v slovenskem in mednarodnem prostoru. 
> pedagoške delavce je potrebno spodbuditi za bolj aktivno udeležbo na pomembnih znanstvenih konferencah in umetniških dogodkih v tujini, 
> potrebno je poiskati ustrezni sistem motiviranja pedagoških delavcev za doseganje bolj kakovostnih raziskovalnih rezultatov, 
> potrebno je izvajati vse aktivnosti, ki bodo doprinesle k večji prepoznavnosti VŠD doma in v tujini, 
> stalno je potrebno spremljati, dopolnjevati in izboljševati kakovost in učinkovitost izvajanja študijskih programov, 
> stalno je potrebno spremljati globalne trende v oblikovanju, ki so posledica gospodarskih in političnih razmer, 
> študentom VŠD je potrebno ponuditi možnost kariernega svetovanja,  
> dosledno je potrebno upoštevati ekološke principe, trajnostni razvoj, dosledno uporabo in izrabo avtohtonih materialov za oblikovanje raznih 

produktov ter stalno strmeti k manjši porabi energije in C02. 

Učinkovitost izvedbe posameznih temeljnih in podpornih procesov včasih ni takšna kot bi si jo želeli. Možnost izboljšave je v natančnem popisu 
posameznih procesov in analizi soodvisnosti med njimi. Katedram je potrebno dati večjo veljavo pri izvajanju pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in 
umetniškega dela.
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4. Izobraževalna dejavnost v 2011/2012 
 
V akademskem letu 2011/2012 je VŠD izvajala študijski program za pridobitev izobrazbe na prvi stopnji študija tj. visokošolski strokovni študijski 
program »Dizajn«, kjer študent/-ka pridobi strokovni naziv diplomirani dizajner oz. diplomirana dizajnerka. Visokošolski program prve stopnje 
»Dizajn« se izvaja na treh smereh: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila in Vizualne komunikacije. 

V akademskem letu 2011/2012 je VŠD obiskovalo 392 študentov, od tega 227 redno vpisanih, 108 izrednih študentov in 57 absolventov. Število 
rednih in izrednih študentov po smereh : Notranja oprema 197 študentov, Vizualne komunikacije 139 študentov in Tekstilije in oblačila 56 študentov.   

Študijski program na VŠD izvaja: 3 redni profesorji,3 izredni profesorji, 22 docentov (1 v postopku pridobitve naziva); od teh jih ima 7 doktorat 
znanosti, 6 višjih predavateljev (1 je v postopku pridobitve naziva),8 predavateljev  
 
Poleg tega izvajajo študijski program še: 
2 asistenta, ki sta še v postopku habilitacije in 1 učitelj veščin, ki je prav tako v postopku habilitacije. 
 
Delež visokošolskih učiteljev, ki so na zavodu v rednem delovnem razmerju, je 18 %. Število polno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
(FTE) je 15,75. Število študentov na enega (FTE) delavca je 24,8. Število študentov na enega visokošolskega učitelja je 8. Število študentov na 
enega upravno-strokovnega delavca je  61,7. 

Tabela 3: Študijska dejavnost  – študijski programi s koncesijo 
 

Zap. 
št. 

cilja 
Kratkoročni cilj Zadolžene osebe Ukrepi (naloge) za dosego 

kratkoročnega cilja 
** Ime 

kazalnika/kazalnikov 
Cilji za 2011 

Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost oz. opis 

stanja) 

**Ciljna vrednost 
kazalnika 2012 

1 
Akreditacija 2. stopnje 

izobraževanja 
(magistrski študij) 

Dekan, prodekanja za 
štud zadeve, tajništvo 

Priprava novega  študijskega 
programa Dizajn 2. stopnje 

(notranja oprema, tekstilije in 
oblačila, vizualne komunikacije) 

Pridobiti pozitivno 
mnenje Nakvis-a 

 
2011 :  oddana 

vloga 
 

2012 : pozitivna 
odločba 
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2 Preoblikovanje Visoke 
šole v fakulteto 

Dekan, prodekanja za 
štud zadeve, tajništvo 

Priprava novega  
univerzitetnega študijskega 
programa Dizajn 2. stopnje 

(notranja oprema) 

Pridobiti pozitivno 
mnenje Nakvis-a 

 
2011 :  priprava 

vloge 
 

2012 : oddaja 
vloge 

3 
Izboljšanje 

pedagoškega procesa 
 

Dekan, predstojniki 
kateder in predavatelji 

na posameznih 
področjih 

Priprava novih delavnic v okviru 
obstoječih učnih načrtov – v 

skladu z novimi oblikovalskimi 
trendi in upoštevajoč naravne 

vire 

Število izvedenih 
gostujočih predavanj –

prenos znanja iz 
gospodarstva na 

študente. 

2011 :  20 2012 :  24 

4 
Posodobitev 

informacijskega 
sistema 

Predstojniki kateder 
Elektronska oglasna deska; 
obveščanje, ocenjevanje, 

gradiva 

Izboljšanja 
obveščenost študentov 

in pedagogov 
- - 

5 Posodobitev spletnih 
strani www.vsd.si 

Dekan, predstojniki 
kateder in predavatelji 

na posameznih 
področjih 

Predelava spletne strani v celoti Začeti s prenovo 2011: začetek 
prenove 

2012 : Februar 
konec prenove 

 
V letu 2011/2012 so bila na področju izobraževalne dejavnosti izvedene naslednje aktivnosti (glej tabelo zgoraj): 
1. Priprava novega študijskega programa II. stopnje »Dizajn« - pridobitev akreditacije Nakvis-a in vpis v razvid Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo; 
2. Priprava vloge za akreditacijo preoblikovanja visoke šole v fakulteto; 
3. Priprava vloge za ponovno akreditacijo zavoda VŠD in ponovno akreditacijo dodiplomskega študijskega programa »Dizajn«; 
4. Posodobitev informacijskega sistema – VIS; e- oglasna deska, obveščanje VS učiteljev in študentov, ocenjevanje, študijska gradiva 
5. Posodobitev spletnih strani – boljša informiranost širše javnosti, informacije o vpisu, promocija VŠD; 
6. Izboljšan pedagoški proces – priprava novih delavnic v okviru obstoječih učnih načrtov; manjše posodobitve učnih načrtov, posodobitev literature   
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Tabela 4: Cilj zavoda na področju prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6.  
 

Kazalnik 

Študijski programi s koncesijo 
(redni študij) 

Študijski programi brez 
koncesije (redni in izredni 

študij in izredni študij 
študijskih programov s 

koncesijo) Definicije za izračun kazalcev 

Študijsko leto 
2011/2012 (Leto 

2011) 

Študijsko leto 
2012/2013 

(Leto 2012) 

Študijsko leto 
2011/2012 

(Leto 2011) 

Študijsko leto 
2012/2013 

(Leto 2012) 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik v visokošolskih strokovnih 
študijskih programih 1. stopnje 

0,9 0,9 0,9 0,9 
Ali poimensko glede na študente, če tega podatka ni 
pa po formuli: število prvič vpisanih študentov 2. 
letnika, brez vpisanih po merilih za prehode, v letu 
n/število študentov 1. letnika v letu n-1  

Delež študentk skupaj 293,0       Število študentk/število vseh študentov  

Delež diplomanov skupaj 40,0       Število diplomantk/število vseh diplomantov  

 
V letu 2011/2012 je v višji letnik napredovalo 90,4 % študentov. Število vpisnih mest za redne študente je bilo 70 in sicer po posameznih smereh: 
Notranja oprema: 30 vpisnih mest, Tekstilije in oblačila : 15 vpisnih mest, Vizualne komunikacije: 25 vpisnih mest 
Število vpisnih mest za izredni študij je bilo 70 mest, po posameznih smereh Notranja oprema: 30 vpisnih mest, Tekstilije in oblačila: 15 vpisnih 
mest 
Vizualne komunikacije: 25 vpisnih mest. 
 
Delež prvič vpisanih študentov v 1. letnik v prvem prijavnem roku je večkratno presežen. V akademskem letu 2011/2012 je bilo za 30 razpisanih 
mest na smeri Notranja oprema, 112 kandidatov, za 25 razpisanih mest na smeri Vizualne komunikacije, 84 kandidatov in za 15 razpisanih mest na 
smeri Tekstilije in oblačila, 22 kandidatov. 
 
VŠD ni izvedel nobenih novosti v razpisu za študijsko leto 2011/2012.  
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Tabela 5: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2011/2012 in načrt za študijsko leto 
2012/2013 
 

 Število 

Študijski programi s koncesijo 
(redni študij) 

Študijski programi brez koncesije (redni 
in izredni študij in izredni študij 

študijskih programov s koncesijo) 
Študijsko leto 

2011/2012 (Leto 
2011) 

Študijsko leto 
2012/2013 

(Leto 2012) 

Študijsko leto 
2011/2012 (Leto 

2011) 

Študijsko leto 
2012/2013 

 (Leto 2012) 

Študenti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004         

Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje         

Študenti univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje 
        

Študenti študijskih programov 2. stopnje         

Študenti študijskih programov za pridobitev doktorata znanosti, po programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004         

Študenti študijskih programov 3. stopnje         

Študenti s posebnimi potrebami 
        

Diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 
2004         

Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004         

Diplomanti  visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje 35 41 5 15 
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Diplomanti  univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje 
        

Diplomanti študijskih programov 2. stopnje         

Diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije 
        

Diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti 
        

Diplomanti študijskih programov za pridobitev doktorata znanosti, po programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004 

        

Diplomanti študijskih programov 3. stopnje 
        

Študenti s posebnimi potrebami, ki so diplomirali 
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Tabela 6: Kazalniki študijske dejavnosti s področja mednarodne mobilnosti  
 

Kazalnik 

 
Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Študijsko leto 
2011/2012 

 

Načrt za 
študijsko leto 

2012/2013 

Študijsko leto 
2011/2012 

 

Načrt za 
študijsko leto 

2012/2013 
 

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini 12 14 0 0 
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v 
Sloveniji 

11 15 0 1 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 
sodelujejo pri pedagoškem procesu 

14 35 0 0 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji 

6 7 0 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v 
tujini 

7 6 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo 

0 1 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino 

0 1 0 0 

  
 
Osnovni cilji mednarodnih  izmenjav so: sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, med visoko šolo in podjetji, gospodarskimi institucijami 
(poučevanje strokovnjakov iz EU podjetij), sodelovanje z institucijami partnericami na študentskih projektih in delavnicah ter organizacija 
praktičnega usposabljanja za gostujoče študente. Definiranje teh ciljev nam je omogočilo, da potekajo izmenjave na kvalitetnejšem nivoju, znotraj 
oblikovane mreže partnerstev se nadgrajuje znanje predavateljev, usposabljanje študentov pa smo zastavili projektno. 
 
Sredstva za mobilnost VŠD pridobiva preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, preko razpisov Javnega sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije in Evropskih socialnih skladov ki sofinancirajo gostovanje tujih predavateljev za krajši čas, z namenom poučevanja 
in izvedbe delavnic. S pridobljenimi sredstvi smo septembra 2011 organizirali prvo Poletno šolo oblikovanja na VŠD, na kateri je predavanja 
izvajalo 11 tujih predavateljev, na delavnicah pa je sodelovalo 36 udeležencev. V okviru Poletne šole oblikovanja smo izvedli tudi delavnico za 
mentorje oziroma za predavatelje, ki so mentorji študentom na študijski praksi. Vlogo za pridobitev navedenih sredstev smo oddali tudi v tekočem 
akademskem letu, za organizacijo druge Poletne šole oblikovanja, s štirimi študentskimi delavnicami. S pomočjo pridobljenih sredstev smo v 
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mesecu aprilu in maju 2012 gostili štiri predavatelje iz ZDA, Izraela in Danske.  
 
Obseg mobilnosti se zmerno povečuje, v akademskem letu  2011/2012 je bilo izvedeno12 študijskih izmenjav z namenom študija in usposabljanja, 
5 učiteljskih izmenjav ter 3 izmenjave strokovnega osebja.    
 
Mednarodna mobilnost visokošolskih učiteljev se izvaja tudi v okviru  CEEPUS mreže, in sicer med institucijami, ki so članice združenja A.L.I.C.E:  
- Visoka šola za dizajn, Ljubljana – koordinator mreže, 
- Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet – partner,  
- Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija – partner,  
- Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment Beograd – partner,  
- Univerzitet u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti – partner, 
- Poznan University of Life Sciences, Faculty of Wood technology, Department of Furniture design – partner, 
- Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo – partner.  
 
Na Študijski obisk (Study visit), mobilnost, ki je omogočena v okviru Prečnega programa pod okriljem programa Vseživljenjsko učenje, je v 
akademskem letu 2010/2011 na strokovno usposabljanje odšla 1 oseba, v letu 2011/2012 dve osebi. 
 
V akademskem letu 2010/2011 smo pristopili k sodelovanju z College of Visual Arts and Design, University of North Texas, ZDA. Pri 
čezatlantski navezi sodelujejo predavatelji kot mentorji študentom pri interdisciplinarnih projektih, ki temeljijo na povezovanju med institucijami, med 
študenti in med različnimi panogami. V aktualnem akademskem letu so predavatelji in študenti vpletenih šol začeli z izvajanjem prvega skupnega 
projekta Border Crossing. 
 
Nacionalna mobilnost se izvaja v obliki sodelovanja pri izvajanju predmetov s posamičnimi strokovnjaki iz UP (Fakulteta za humanistične študije, 
Fakulteta za management, Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica, Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije) in drugih 
visokošolskih zavodov, ki sodijo pod okrilje Univerze v Ljubljani:  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Naravoslovno-tehniška fakulteta, 
Biotehniška fakulteta (Oddelek za lesarstvo, oddelek za gozdarstvo), Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za elektrotehniko 
ter s Fakulteto za strojništvo (Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje) Univerze v Mariboru. 
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Tabela 7: Programi za izpopolnjevanje 
 

Dolgoročni/ 
strateški 

cilj 

Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2012 

Ukrepi 
(naloge), ki 

so 
potrebni 

za 
uresničitev 

oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna 
vrednost 

kazalnika v 
letu 2012 

Predvideni viri 
financiranja 

Kvalitetna 
ponudba 
študijskih 
programov za 
izpopolnjevanje 

60 
slušateljev,  
3 štud 
programi 

Aktivno 
reklamiranje 

Število slušateljev 
 
Število programov 

2011 – 2 
 
 

2011 – 3 

2012 – 6 
 
 
2012 – 3 

samoplačniki 

 

Tabela 8: Oblike neformalnega učenja 
 

Dolgoročni/ 
strateški 

cilj 

Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2011 

Ukrepi 
(naloge), ki 

so 
potrebni 

za 
uresničitev 

oz. 
ohranitev 

Ime 
kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 

(leto in 
vrednost) 

Cilji v 
2011 

Ciljna 
vrednost 
kazalnika 

v letu 
2012 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizacija v 2011  z obrazložitvijo 
razlik  

- zadani ukrepi za izboljšanje 

Izvajanje 
kvalitetnih 
Modulov za 
vseživljenjsko  
učenje 

Izvedba vseh 
Modulov za 
vseživljenjsko 
učenje 

Predstavitev  Število 
slušateljev 

2011- 2 2012-6 samoplačniki  2011- 2 

   Število 
modulov 

2011- 3 2012-3   2011- 3 
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Kratkoročni 

prednostni cilji 
zavoda 

Izvedbene naloge 
v letu 2011 

Pričakovani 
rezultati v letu 

2011 
Predvideni viri 

financiranja 
Realizacija v 2011  z 
obrazložitvijo razlik  

- zadani ukrepi za izboljšanje 
Izvedba vseh 
Modulov za 

vseživljenjsko 
učenje 

Razpis 
izobraževanja in 

vpis slušateljev ter 
začetek izvajanja  

izobraževanja 

Začetek izvajanja z 
začetkom 

študijskega leta 
2011/2012 

Šolnine slušateljev Delno  

Izvedba tečajev za 
specialne 

računalniške 
programe 

PHOTOSHOP 
ZAČETNI TEČAJ 

Razpis 
izobraževanja in 

vpis slušateljev ter 
začetek izvajanja  

izobraževanja 

Pridobivanje 
neformalnega 

znanja, krepitev 
poklicnih kompetenc 

slušateljev 

sredstva slušateljev Delno 

Izvedba tečajev za 
specialne 

računalniške 
programe 

PHOTOSHOP 
NADALJEVALNI 

TEČAJ 

Razpis 
izobraževanja in 

vpis slušateljev ter 
začetek izvajanja  

izobraževanja 

Pridobivanje 
neformalnega 

znanja, krepitev 
poklicnih kompetenc 

slušateljev 

sredstva slušateljev Delno 

Pripravljalni tečaji za 
sprejemne izpite 

Sobotna akademija Boljši rezultati na 
sprejemnih izpitih 

sredstva slušateljev V celoti 

Začetni šiviljski tečaj Razpis 
izobraževanja in 

vpis slušateljev ter 
začetek izvajanja  

izobraževanja 

Pridobivanje 
neformalnega 

znanja, krepitev 
poklicnih kompetenc 

slušateljev 

sredstva slušateljev Delno 

Nadaljevalni šiviljski 
tečaj 

Razpis 
izobraževanja in 

vpis slušateljev ter 
začetek izvajanja  

izobraževanja 

Pridobivanje 
neformalnega 

znanja, krepitev 
poklicnih kompetenc 

slušateljev 

sredstva slušateljev Delno 

Tečaj oblikovanja 
nakita iz kovine 

Razpis 
izobraževanja in 

vpis slušateljev ter 
začetek izvajanja  

izobraževanja 

Pridobivanje 
neformalnega 

znanja, krepitev 
poklicnih kompetenc 

slušateljev 

sredstva slušateljev Delno 

 
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in 
posodabljanje znanja. VŠD na ta način pridobiva na trgu dodatna sredstva, potrebna za delovanje zavoda. 
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4.1 Analiza zaposljivosti diplomantov VŠD 
 
V letu 2012 je bila izvedena prva poglobljena analiza zaposljivosti diplomantov VŠD, ki sta jo izvedla Znanstveno-raziskovalno središče UP in Fakulteta 
za management UP. Rezultati ankete kažejo, da je 48,6% diplomantov, ki so odgovarjali na vprašanje zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi, 8,6% jih je 
zaposlenih po drugih pogodbah, 22,9% jih je samozaposlenih, 11,4%je še študentov in 8,6% jih je brezposelnih. Tudi sicer je bilo med anketiranimi 
diplomanti malo (25,7 %) tistih, ki imajo izkušnjo z brezposelnostjo. Kar 26 anketiranih diplomantov (od 35 - ih ) je zaposlitev ob diplomiranju že imelo 
oz. so zaposlitev našli takoj, 9 diplomantov (25,7%) je zaposlitev dobilo ne da bi jo iskali. Tisti, ki so zaposlitev iskali, so jo iskali 4 do 6 mesecev 
(6,5%), od 7 do 9 mesecev (3,2%) in od 13 do 18 mesecev (6,5%). Zaposlitev je največ anketiranih iskalo prek družine, prijateljev in znancev. Večina 
diplomantov je bila zaposlena v zasebnem sektorju (56,7%), v javnem sektorju je bilo zaposlenih 20,0 % in samozaposlenih je bilo 23,3 % vprašanih. 
Večina diplomantov (64,5%9 jih je bila zaposlena v svoji stroki. 

4.2 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje izobraževalne dejavnosti 
 
VŠD je v šestih letih svojega delovanja postala prepoznavni visokošolski zavod v slovenskem prostoru. Iz podatkov je razvidno, da je interes za vpis 
študentov v tri smeri dodiplomskega študijskega programa »Dizajn« velik oz. se iz leta v leto povečuje. Že v prvem prijavnem  roku so praviloma 
zapolnjena vsa razpisana mesta na vseh treh smereh.  Tako kot na drugih visokošolskih zavodih pa se znižuje število študentov izrednega študija, 
čemur botruje slabši ekonomski položaj prebivalstva in manjše generacije študentov. V prihodnje si bo tako potrebno prizadevati za aktivnejšo 
promocijo izrednih razpisanih mest na dodiplomskem študijskem programu, ter v letu 2012/2013 tudi za promocijo magistrskega študijskega programa. 
 
Prehodnost študentov v 2. letnik je dobra, učinkovitost študija na VŠD spodbujamo z raznimi ukrepi, predvsem pa z uveljavitvijo tutorskega sistema, ki 
sicer v letu 2011/2012 še ni polno zaživel. S sprejetjem Pravilnika o tutorstvu, ki ga je VŠD povzela po UP, bomo tutorski sistem še približali 
študentom. Kasneje ga bomo tudi prilagodili VŠD, ki ima zaradi svoje majhnosti drugačne karakteristike. 
 
Delež diplomantov je bil v letu 2011/2012 je bil glede na število vpisanih študentov 7%.  VŠD na osnovi samoevalvacijskih postopkov stalno spremlja 
področja, ki se tičejo študentov (vpisi, prehodnost, št. ponavljalcev, diplomantov ipd.) in predlaga ukrepe za izboljšanje izobraževalnega dela. 
Neposredno preverjanje doseganja teh ciljev in primerjava rezultatov preteklih let, po isti metodologiji, omogoča ustrezne ugotovitve. Ukrepi za 
izboljšave pa ne izhajajo samo iz postopkov samoevalvacij, ampak tudi sproti, ko pride do zaznav in predlogov različnih teles in komisij VŠD ter ŠS. 
VŠD je že od začetka izvajanja samoevalvacij zaznavala nihanje v odstotku diplomantov, kar je v začetku pripisala začetnim ustanovitvenim in 
organizacijskim težavam, saj je bila VŠD ustanovljena šele v letu 2005, prvi diplomanti VŠD pa so bili študenti njene predhodnice. Med leti 2007 in 
2009 se je število diplomantov izboljševalo, v letu 2009/2010 pa zopet drastično padlo, kar je bil tudi razlog, da VŠD premisli in sprejme nekaj ukrepov, 
kako v pedagoškem procesu motivirati študente zadnjih letnikov in absolvente, da čimprej zaključijo študij. V ta namen so VS učitelji in sodelavci začeli 
z aktivnejšim mentorskim procesom, ki poteka od študentskega projekta do končne izdelave diplomske naloge. V letu 2011/2012 je bil sprejet tudi nov 
Pravilnik o pripravi in zagovoru diplomske naloge oz. zaključne projektne naloge za programe 1. bolonjske stopnje, ki v svojih členih omogoča 
študentom, da se lahko že v zadnjem letniku odločijo za prijavo diplomskega dela, pri čemer so jim v pomoč mentorji in vodje kateder. Pravilnik tudi 
omejuje število mentorstev, kar omogoča še kvalitetnejše konzultacije in korekture. Rezultati teh ukrepov so vidni že v letu 2011/2012. Z motivacijo 
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absolventov se ukvarja tudi referat za študentske zadeve, ki ob vsakoletnem zaključku akademskega leta pozove absolvente k dokončanju študija.  
 
Poleg rednega študijskega programa ima VŠD akreditirane tri module za vseživljenjsko izobraževanje: Notranja opreme – stanovanjski objekti, 
Notranja oprema – javni objekti in Modelar. Moduli za vseživljenjsko učenje nimajo koncesije. V akademskem let 2011/2012 sta se izvajala dva modula 
Tekstilije in oblačila in Notranja oprema. Na modulu TO sta bila prijavljena dva udeleženca, na modulu NO je bil prijavljen en udeleženec. Ostali moduli 
se niso izvajali.  
 
Med razpisanimi tečaji sta se izvajala: šiviljski tečaj – začetna stopnja, kjer je bilo 7 udeležencev in računalniški tečaj Indesign, kjer je bilo 5 
udeležencev. Na ostalih tečajih ni bilo obiska.  
 
VŠD si bo v prihodnje prizadevala za boljšo promocijo in s tem tudi višjo udeležbo na akreditiranih modulih VŽU ter razpisanih tečajih. Promocijo bo 
izvajala tudi preko Alumni kluba in Kariernega centra. 
 
Za pripravo na sprejemne izpite VŠD izvaja pripravljalne tečaje »Sobotna akademija Visoke šole za dizajn« . V študijskem letu 2011/2012  se je 
pripravljalnih tečajev udeležilo 26 slušateljev na smeri Notranja oprema, 14 slušateljev na smeri Vizualne komunikacije in 3 slušateljice na smeti 
Tekstilije in oblačila.  Izvajanje pripravljalnih tečajev so slušatelji ocenili z anketo. Večina slušateljev je ocenila, da je bila vsebina pripravljalnega tečaja 
v skladu s pričakovanji, vendar so večinoma tudi podajali predloge za izboljšanje, od tega so večinoma pogrešali več priprave na samo izvedbo 
sprejemnega izpita oz. na izdelavo portfolia.  
 
V študijskem letu 2012/2013 bo VŠD ponovno izvedla Analizo zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov. 

5. Raziskovalna in razvojna dejavnost v letu 2011/12 
 
S sodelovanjem v različnih projektih povezanih z raziskovalno in razvojno dejavnostjo želimo produktivno sodelovati in raziskovati v sferi, ki jo pokriva 
naš zavod. Cilji delovanja so v proizvajanju novih idej in končni realizaciji le teh. Na ta način promoviramo našo dejavnost. 
Mednarodni, nacionalni in interni projekti, ki jih vodijo visokošolski učitelji VŠD, so vsebinsko povezani s področjem, ki ga naši raziskovalci razvijajo. 
Rezultate izvedenih projektov analitično in primerjalno vključujemo v posamezne predmete znotraj študijskega programa in na ta način krepimo prenos 
dosežkov umetniškega, znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela v javnost in prakso. Temeljna in aplikativna, uporabna znanja, kot izsledki 
raziskovalnih projektov so tisti, ki študentom najbolj nazorno prikažejo dejansko stanje v praksi, tako doma, kot v tujini. Na znanstveno raziskovalnem 
področju se VŠD ukvarja z organiziranjem znanstvenih srečanj (ILIF, A.L.I.C.E., znanstveni simpozij o arhitektu Edu Mihevcu…) in s publicistiko. Izdali 
smo več zbornikov in tri znanstvene monografije: Niko Kralj, Design for all, all for design in Edo Mihevc. Knjiga Niko Kralj je bila nominirana za 
Plečnikovo priznanje 2011 za dosežek na področju arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike. Poleg tega je bila znanstvena monografija Niko 
Kralj nominirana tudi za nagrado TREND 2010, za dosežek na področju arhitekturne teorije. 
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V nacionalnem prostoru ima Visoka šola za dizajn sklenjene sporazume z naslednjimi raziskovalnimi inštituti, organizacijami in združenji:  
- Center za tribologijo in tehnično diagnostiko (http://www.ctd.uni-lj.si/slo/ctdslo.htm), 
- Slovenska gozdno – lesna tehnološka platforma (SGLTP) (http://www.sgltp.net/), 
- Združenje za papirno in papirno-predelovalno industrijo (http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_papirno_in_papirno_predelovalno_industrijo), 
- Inštitut za celulozo in papir (http://www.icp-lj.si/), 
- Gozdarski inštitut (http://www.gozdis.si/), 
- Slovenska tekstilna - tehnološka platforma (http://www.irspin.si/?page=tppl&lang=sl), 
- MODEUS, Inovacijski dizajnerski center d.o.o., Murska Sobota, 
- Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (DIIT), 
- DOS, Društvo oblikovalcev Slovenije (http://www.dos-design.si/). 
 
Za delo na raziskovalno-razvojnem področju ima VŠD uspešno delujočo raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo štirje polno zaposleni doktorji znanosti, 
trije magistri in drugi raziskovalci. V skupino se vključuje še 12 doktorjev znanosti, ki so na VŠD zaposleni kot zunanji sodelavci. V raziskovalno 
skupino so vključeni raziskovalci iz vseh treh smeri Visoke šole za dizajn: Notranja oprema, Vizualne komunikacije ter Tekstilije in oblačila. Skupina je 
interdisciplinarno sestavljena, sestavljajo jo arhitekti, lesarji, umetnostni zgodovinarji, strojniki, družboslovci, umetniki in strokovnjaki za vizualno 
tehniko, zato je uspešna na raziskovalnih projektih, predvsem pa na razvojnih projekti za industrijo doma in v tujini. Rezultat uspešnega dela se lahko  
meri s podeljenimi patenti, nagradami za oblikovalske dosežke doma in po svetu ter objavljenimi članki.  
 
V letu 2011 je VŠD kot članica konzorcija, pridobila dva večja raziskovalno razvojna projekta, ki tečeta pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo in 
sicer Center za kreativne pohištvene industrije - RC 31 in Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva INTECH-LES . 
Center RC31, sestavlja konzorcij 13-ih partnerjev. Vrednost projekta je 4.912.979 EUR. INTECH-LES, pa sestavlja konzorcij 14-ih partnerjev, vrednost 
projekta znaša 17.231.536 EUR. 
 
V letu 2011 je VŠD pridobila tudi sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, z 
naslovom: »Načrtovanje tekstilij in oblačil za športno aktivne ljudi in raziskava njihovih lastnosti z vidika udobja pri nošenju«. 
 
V letu 2011 se je VŠD prijavila tudi na razpis ARRS in sicer z dvema projektoma. Z aplikativnim projektom, katerega naslov je: »Razvoj izdelkov za 
ljudi s specifičnimi potrebami« in s temeljnim projektom z naslovom: »Določanje stanja v kontaktu med kožo in tekstilijo«. Pri teh dveh razpisih, se je 
VŠD uvrstila v drugi krog, rezultati razpisa pa bodo znani konec meseca novembra 2012. V pripravi pa je tudi vloga za mednarodni projekt s področja 
površinskih struktur materialov, ki ga bomo prijavili v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem. Projektni tim 
sestavlja VŠD, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani in Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko iz Ljubljane in Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru 
ter partnerji iz tujine. 
 
V letu 2012 smo bili povabljeni v raziskovalni projekt »The Baltic Sea Region programme project - Stardust«. Projekt »Stardust-Confort living for elderly 
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people« je v baltski regiji opredeljen kot strateški trans-nacionalni projekt malih in srednjih podjetji (SMS).  
 
V letu 2012 VŠD načrtuje ustanovitev še druge programske skupine, v katero bomo povabili strokovnjake in raziskovalce, ki so že sedaj vključeni v 
raziskovalno skupino in namen katere bo poglobljeno raziskovalno delo na področju dvo - in trodimenzionalnega oblikovanja za dvig udobja in kvalitete 
bivanja ljudi s posebnimi potrebami.  
 
Predavatelji VŠD so člani tudi drugih programskih skupin: 
1. Programska skupina : Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu, 
2. Programska skupina : Les in lignocelulozni kompoziti, 
3. Programska skupina : Inteligentno računalniško konstruiranje, 
4. Programska skupina: Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali, 
5. Programska skupina : Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja. 
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Tabela 9: Raziskovalna in razvojna dejavnost  
 

Dolgoročni/ 
strateški 

cilj 

Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2012 

Ukrepi 
(naloge), ki 

so 
potrebni 

za 
uresničitev 

oz. 
ohranitev 

Ime 
kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna 
vrednost 

kazalnika v 
letu 2012 

Predvideni viri financiranja 

Sodelovanje 
v razvojno 
raziskovalnih 
projektih 

Sodelovanje 
v desetih (10) 
razvojno 
raziskovalnih 
projektih 

Aktivna 
koordinacija 
nalog s stani 
prodekanje 

Število 
sodelovanj v 
razvojno 
raziskovalnih 
projektih 

L 2011- 10 L 2012- 10 MZG/VŠD/ 
ARRS/EU 

Razvoj in 
prodaja 
patentov 

7 prijavljenih 
in 7 potrjenih 
patentov 

Aktivna 
koordinacija 
nalog s stani 
prodekanje 

Število 
prijavljenih 
patentov 

Tabela spodaj Tabela spodaj Razno 

 

Kratkoročni prednostni cilji zavoda Izvedbene naloge v letu 2011 Pričakovani rezultati v letu 2011 Predvideni viri 
financiranja 

Razvojni center – Razvojni center lesarstvo Razvoj pohištva za specifične cilne skupine (starejši od 
65 let) 

 Konkurenčni in inovativni izdelki 
ter vzpostavitev internetne 

prodaje 

MZG 

Mednarodna konferenca ALICE Show me your dream  Izvedba konference, razstava in 
izdaja publikacije 

VŠD 

Optimiziranje razvoja športnih oblačil Razvoj naprave za vrednotenje trenja  Trenje pri različnih pogojih MATERA ERA 
NET 

Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu 
razvoju družbe 

Načrti in prototip  nagrada Javni sklad republike 
Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendij 

Socialna akcija DAM DAŠ (scenografija za bazar društva 
KORAK) 

Oblikovanje scenografije dogodka, modne revije, modni 
dodatki, izdelki za prodajo in sodelovanje pri pripravi 

scenarija 

 Izvedba dogodka in scenografija sponzorji 

Sodelovanje pri aktivnostih GIDE projekti  predstavitve študijskih 
projektov in priznanja) 

GIDE, Magdenburg 

Prekmurska vas Izvedbeni načrti  Turistični objekti zasebni investitor 
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 Kazalniki: 

 Kazalnik Načrt za 
leto 2011 Leto 2011 Načrt za leto 2012 

Število prijavljenih patentov 8 6 7 
Število odobrenih patentov 8 4 7 
Število prodanih patentov 2 2 4 
Število prodanih blagovnih znamk / / / 
Število inovacij 23 14 16 
Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja 
in so krajši od enega leta 

3 3 3 

Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja 
in so dolgi vsaj eno leto 

2 2 2 

Število pogodbenih partnerstev v 7. okvirnem programu 0 1 Šteje se vse pogodbene partnerje 
Število drugih mednarodnih raziskovalnih projektov EU v katerih sodeluje 
univerza 

2 4 npr. EUREKA, ERA NET, STARDUST itd. 

 

 Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2011 in načrt za leto 2012 
 

Leto 

Raziskovalni 
program  

Infrastrukturni 
programi  Temeljni projekti 

Aplikativni 
projekti 

Podoktorski 
projekti 

Število 
CRPov  

Število znanstvenih 
sestankov/konferenc  

Število 
drugih 

projektov  

Število 
Št. FTE 
letno Število 

Št. FTE 
letno Število 

Št. FTE 
letno Število 

Št. FTE 
letno Število 

Št. FTE 
letno Število Število Število 

Leto 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 
Načrt za 
leto 2012 

1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 

5.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za raziskovalno in razvojno področje 
 
Po pridružitvi k UP se VŠD, po zgledu drugih članic UP, povezuje z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja tudi na nivoju UP. Univerza namreč že 
od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki 
znanja temelj za kakovosten razvoj študijske in raziskovalne ponudbe Univerze, hkrati pa Univerza s tem prispeva k razvoju gospodarstva v regiji in 
širšem okolju. VŠD ima vzpostavljeno znanstveno – raziskovalno sodelovanje z domačimi in tujimi visokošolskimi zavodi , inštituti in drugimi 
organizacijami. Visoka šola za dizajn je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2011 z ustanovitvijo Centra za kreativne pohištvene 
industrije, RC31 in Razvojnega centra interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva, Intechles, ki predstavljata vez med akademsko 
lokalno in gospodarsko sfero. 
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Na področju znanstveno - raziskovalne in razvojne dejavnosti bo VŠD stremela k uresničitvi naslednjih ciljev: 
1. pridobivanje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov; 
2. povečati kvalitetno in relevantno znanstveno produkcijo VŠD (znanstveni članki, znanstvene monografije, organizacija znanstvenih konferenc); 
3. sodelovanje na področju raziskav in razvoja v evropskih okvirnih programih ter v programih čezmejnega sodelovanja; 
4. nadaljevanje dobrih praks sodelovanja z gospodarstvom, spodbujanje prijav na razpise in krepitev in širjenje lokalne in regionalne mreže 
sodelovanja z gospodarstvom; 
5. v svoje raziskovalno delo vključiti tuje, mednarodno uveljavljene znanstvenike; 
6. vzpostaviti sistem za zaščito avtorskih pravic in s tem ureditev vprašanja intelektualne lastnine. 
 
V akademskem letu 2012/2013 bo VŠD ustanovila Svet zaupnikov VŠD, ki bo kot posvetovalno telo, preko ekspertnih skupin, sodeloval pri razvijanju 
študijskih programov in razvoju znanstveno-raziskovalne dejavnosti.  

6. Umetniška dejavnost v letu 2011/12 
 
Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, izraznim in konceptualnim pristopom, pri katerem se dizajn uveljavlja 
kot družbeno angažirano področje delovanja in izobraževanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži prežema celoten pedagoški in študijski proces na 
Visoki šoli za dizajn, je umetniško delovanje vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave, publikacije  in javno pojavnost.  
 
Strokovno in umetniško komponento visokošolski učitelji VŠD krepijo s svojo prisotnostjo v mednarodnem okolju - s članstvom v združenju GIDE - 
Group of International Design Education. Oktobra 2010 je bila VŠD na sestanku koordinatorjev potrjena kot nova članica združenja. Združenje šol 
GIDE omogoča vsakoletno udejstvovanje študentov in predavateljev na mednarodnem projektu, delavnici in razstavi. GIDE deluje na principu izmenjav 
študentov in osebja na podlagi programa Erasmus – vsako leto ena izmed članic, v mesecu oktobru, gosti sestanek koordinatorjev, ki so nato tudi 
gostujoči predavatelji. GIDE združenje je tudi primer dobre prakse in uporabe obstoječega programa za sofinanciranje mobilnosti. V februarju 2013 bo 
združenje GIDE praznovalo 10. obletnico obstoja in vsi dogodki, mednarodne delavnice, predavanja, razstave bodo potekale v organizaciji VŠD, v  
Ljubljani, na kar se VŠD že intenzivno pripravlja. 
 
Novembra 2010 smo na VŠD, na pobudo dekanje izr. prof. Nade Rožmanec Matičič, skupaj z državami Z Balkana, Španijo in Rusijo, ustanovili 
oblikovalsko – tehnološko platformo A.L.I.C.E. – Architecture Landscape Interiors Culture Emotions. Združenje trenutno sestavlja 13 institucij partneric 
s področja izobraževanja in gospodarstva. Osnovni cilj združenja je vsakoletna organizacija znanstvene konference oz. simpozija in mednarodnega 
natečaja za izbor najboljših študentskih projektov. Novembra 2011 je bil že organiziran zaključni dogodek, na katerem so bile podeljene nagrade 
študentom za najboljše projekte, ter znanstveni simpozij, ki je najavil novo temo za A.L.I.C.E. študentske projekte v akademskem letu 2011/2012.  
 
V akademskem letu 2010/2011 smo pristopili tudi k sodelovanju z Leeds College of Art, Škotska, in College of Visual Arts and Design, University of 
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North Texas, ZDA. Pri čezoceanski navezi sodelujejo predavatelji, kot mentorji študentom pri interdisciplinarnih projektih, ki temeljijo na povezovanju 
med institucijami, med študenti in med različnimi panogami. V akademskem letu 2011/2012 so predavatelji in študentje vpletenih šol začeli z 
izvajanjem prvega skupnega projekta BorderCrossing - http://bordercrossings-imprints.ning.com/.  
 
V letu 2011 smo izpeljali naslednje dogodke: 
 

1. OBJAVA PROJEKTOV GIDE »MULTY LOCAL COMMUNITY« V LETNI PUBLIKACIJI; Z znanstvenimi prispevki avtorjev doc. Nade Matičič, 
mag. Jasne Kralj Pavlovec, dr. Nike Grabar, dr. Steva Diskina in doc. Lenke Kavčič. Izid februar 2011. 
 

2. RAZSTAVA PROJEKTOV »TO EXHIBIT« V OKVIRU SKUPINE GIDE V MAGDEBURGU, NEMČIJA; 
Zasnova  razstave ob 100 letnici rojstva urbanista, arhitekta in oblikovalca Eda Mihevca. 
Zasnova razstave največjega slovenskega industrijskega oblikovalca Nika Kralja. 
 

3. OBLIKOVANJE PREDSTAVITVENIH BROŠUR POSAMEZNIH PROJEKTOV KATEDRE; 
 

4. OBLIKOVANJE MOBILNE PREDSTAVITVENE RAZSTAVE VŠD; 
 

5. VITRINA MAXI; 
 

6. DELAVNICE, VABLJENI PREDAVATELJI, MEDNARODNI WORKSHOPI; 
Interdisciplinarna delavnica študentov smeri Notranja oprema in smeri Tekstilije in oblačila pod mentorstvom doc. Lenke Kavčič, doc. Petre Bole, doc. 
Ingrid Huljev: SHOW ME YOUR DREAM, 
Mednarodna delavnica »DEN« Oblikovanje prostora v prostoru; Organizatorja: Visoka šola za dizajn, Slovenski etnografski Muzej, Ljubljana, 
Mednarodna delavnica » Creativity for Local Enterprises« v okviru skupine GIDE (Group for International Design Education), Magdeburg, Nemčija, 
februar 2011, 
Mednarodna delavnica ob začetku akademskega leta 2011/12. 
 

7. MESEC OBLIKOVANJA: NEW ROLES, RULES AND RULERS;DOGODEK VŠD, DESIGN V MESTU,EXPO, ODER 180 
 

8. SODELOVANJE Z GZS – ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO; 
 

9. ZNANSTVENI SESTANEK A.L.I.C.E. 2011; 
Z namenom promocije in ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju trajnostne družbe in oblikovanja kot interdisciplinarnega intelektualnega 
procesa, ki je usmerjen k uporabi in aplikaciji znanstvenih in raziskovalnih rezultatov v končne produkte, je Visoka šola za dizajn v l. 2010, v okviru 
mednarodne znanstvene izmenjave in sodelovanja ustanovila Interdisciplinarno mednarodno  umetniško platformo A.L.I.C.E., ki bo imela 
novembra 2011 svojo drugo konferenco. 



                                                                        

 40 

 
10. IZDAJA ZBORNIKA POVZETKOV ZNANSTVENIH PRISPEVKOV NA MEDNARODNEM SESTANKU A.L.I.C.E.; 

 
11. MEDNARODNA RAZSTAVA PROJEKTOV A.L.I.C.E.; 

Predstavljeni projekti vseh treh kateder VŠD – NO, VK, TO in sodelujočih akademij v projektu A.L.I.C.E. 
 

12. POHIŠTVENI SEJEM AMBIENTA; 
 

13. SODELOVANJE  NA PROJKETU CRADLE TO CRADLE NETWORK;  
Inerreg IV projekt 10 evropskih regij, ki se bori za zmanjševanje porabe surovin, manjše onesnaževanje in spodbujanje inovativnega in ekonomskega 
razvoja. GLAVNA PODROČJA: vladna politika, prostorsko načrtovanje in razvoj, industrija, gradbeništvo 
 

14. RAZSTAVA O NIKU KRALJU; 
 

15. RAZSTAVA O EDU MIHEVCU; 
 

16. RAZSTAVA ČAR LESA; 
 

17. DESIGN WEEK; 
 

18. SODELOVANJE NA AKTUALNIH MEDNARODNIH OBLIKOVALSKIH NATEČAJIH, FORUMIH, PROMOCIJAH, RAZSTAVAH,…; 
 

19. OBLIKOVANJE IN PROIZVODNJA LASTNIH PRODUKTOV POD BLAGOVNO ZNAMKO VŠD;  
 

20. IZDAJA SKRIPT IN UČBENIKOV ZA POSAMEZNE PREDMETE; 
 
V letu 2012 smo izpeljali naslednje dogodke:  
 
GIDE: 
- Sodelovanje v skupine GIDE (Group of International Design Education) Februar 2012 DJCA – Dundee: razstava projektov mednarodnega natečaja  

CREATIVITY FOR LOCAL ENTERPRISE 
Udeležba študentov na mednarodni delavnice DESIGN IN ACTION v Dundeeju na Škotskem 

ALICE: 
- Vodenje mednarodne oblikovalske platforme A.L.I.C.E.  
-  organizacija ter vodenje mednarodnega natečaja na temo »INVISIBLES« 
- organizacija ter vodenje mednarodne konference »NEW DESIGN«, organizacija razstave na GZS in podelitev nagrad, november 2012 
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ZAVOD KORAK: 
- ZLATI BAZAR_dobrodelni kulturni večer z razstavno prodajnim bazarjem 
 
 
ČAR LESA: 
- Idejna zasnova, kuratorstvo in izvedba mednarodne razstave promocije lesa »ČAR LESA«  v Cankarjevem domu in v Magistratu – MOL 

 
- Oblikovanje, postavitev in kreativna zasnova javnega izložbenega okna »VITRINA MAXI«. 

 
- CULTURAL PAVILION FOR TEXAS, DUNDEE AND LJUBLJANA, on line razstava 

 
- Organizacija in izvedba tedna oblikovanja na Visoki šoli za dizajn »DIZAJN WEEK«. 

 
- Organizacija in postavitev umetniških dogodkov v sklopu tedna Univerze na Primorskem. 

 
- Organizacija, priprava in izvedba projekta »ŠTUDENTSKA SOBA« v Kopru s sodelovanjem MO KOPER, Študentskih domov in Univerze na 

Primorskem 
 

- predstavitev kolekcije oblačil na zaključni modni reviji VŠD na Ljubljanskem gradu, 12. junij 2012 
 

- razstava eksperimentalnega oblačila Epilog, ki so bila razstavljena na konferenci v hotelu Golf na Bledu, 21. in 22. 11.2012, Združenje za papirno 
in papirno predelovalno industrijo, http://www.vsd.si/index.php/novice/184-epilog  
 

- CHEVROLET, oblikovanje oblačil za natečaj Mlad, Ustvarjalen, Chevrolet, predstavitev modne revije na Ljubljanskem gradu, 27. junij 2012 

- DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA sodelovanje pri projektu Očistimo Slovenijo, študentje so sodelovali pri projektu 3 Re (Rethink, Reduce, Recycle), v 

sklopu vse slovenske akcije Očistimo Slovenijo 2012, v sodelovanju z LJUBLJANSKIMI MLEKARNAMI, D.D. 

- AKADEMIJA ZA PLES, projekt plesnih kostumov za Zaključno produkcijo 2012, 12. junij 2012, Prosvetni dom Brežice 

- sodelovanje na 1. INTERNATIONAL FASHION WEEK, 12. in  13. april 2012, Gospodarsko razstavišče Ljubljana 

- razstava "univerz A.R.T.", klub Daktari v okviru Meseca oblikovanja (vizualna pripoved in sodobna tehnologija) 
 

- razstava "Izkušenjsko učenje", Kino Šiška v okviru Svetlobne gverila 
 

- razstava plakatov ob svetovnem dnevu holokavsta v Muzeju novejše zgodovine 
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6.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za umetniško področje 
 
VŠD je v letu 2011/2012 realizirala večino umetniških projektov. Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, 
izraznim in konceptualnim pristopom pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja in izobraževanja. Zaradi svojega 
poslanstva, ki v srži prežema celoten pedagoški in študijski proces na Visoki šoli za dizajn, je umetniško delovanje vključeno v vse predstavitve, 
razstave, raziskave, publikacije in javno pojavnost. 
 
V naslednjem akademskem letu bo VŠD gostila tuje predavatelje in študente ob 10. obletnici združenja GIDE. V ta namen bodo v Ljubljani 
organizirane mednarodne delavnice, konferenca in razstave – vse v organizaciji VŠD.   

7. Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih  

Visoka šola za dizajn velik del svojih dejavnosti posveča in usmerja v mednarodno okolje. Posebno pozornost namenjamo mednarodnim izmenjavam 
študentov, predavateljev in zaposlenih na instituciji.  
 
Z akademskim letom 2011/12 poteka že peto leto od vključitve VŠD v EU program Vseživljenjsko učenje – sektorski program Erasmus Individualna 
mobilnost in v zadnjih dveh letih imamo 100 % realizacijo odobrenih sredstev s strani nacionalne agencije CMEPIUS.  

 
Sredstva za mednarodno dejavnost črpamo tudi pri razpisih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. S pomočjo navedenih sredstev gostimo 
tuje strokovnjake s področja oblikovanja, ki aktivno sodelujejo pri pedagoškem procesu na posamezni katedri VŠD.  
 
S podobnim namenom smo si v akademskem letu 2010/2011 zagotovili sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropskih 
socialnih skladov, ki sofinancirajo gostovanje tujih predavateljev za krajši čas z namenom poučevanja in izvedbe delavnic. S pridobljenimi sredstvi smo 
septembra 2011 organizirali prvo Poletno šolo oblikovanja na VŠD, na kateri je predavanja izvajalo 11 tujih predavateljev, na delavnicah pa je 
sodelovalo 36 udeležencev. V okviru Poletne šole oblikovanja smo izvedli tudi delavnico za mentorje oziroma za predavatelje, ki so mentorji študentom 
na študijski praksi. Vlogo za pridobitev navedenih sredstev smo oddali tudi v tekočem akademskem letu, za organizacijo druge Poletne šole 
oblikovanja s štirimi študentskimi delavnicami..  
 
Visoka šola za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa »Poletne šole - Implementacija bolonjskega procesa-sofinanciranje vključevanja 
zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces, v letih 2011, 2012 in 2013« za izvedbo Poletne šole oblikovanja, ki je potekala na šoli od 12. do 29. 
septembra 2011. Izvedene so bile tri delavnice za študente dodiplomskega študija oblikovanje notranje opreme,  oblikovanje oblačil in načrtovanje 
vizualnih komunikacij. Vsaka delavnica je temeljila na programu, sestavljenem iz teoretičnega in praktičnega dela, s predavanji in vajami, ki so bili 
povzeti iz akreditiranega študijskega programa Visoke šole za dizajn. Namen Poletne šole oblikovanja je bil ponuditi študentom dodatno izobraževanje, 
predvsem pa drugačen pristop k izbranim temam. Cilj projekta je bil spodbuditi posameznikovo kreativnost in produktivnost, nadgraditi znanje, študente 
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seznaniti z interdisciplinarnim pristopom in z drugačnim načinom dela pripeljati zamisli udeležencev preko vizualizacije do končnega produkta.  
 
Za gostovanje tujih eminentnih predavateljev pri pedagoškem procesu smo ravno tako zagotovili sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo ter Evropskih socialnih skladov. S pomočjo pridobljenih sredstev smo v mesecu aprilu in maju 2012 gostili štiri predavatelje iz ZDA, Izraela 
in Danske.  

 
Leta 2009 smo se priključili v mednarodni program EGP in Norveški finančni mehanizem, katerega namen je spodbuditi mednarodno sodelovanje na 
področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno 
mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja. Na podlagi pridobljenih sredstev se je mobilnosti udeležilo 6 predavateljev in 
strokovnih sodelavcev VŠD. Na mobilnost so odšli na Norveško in Islandijo.  
 
Prisotnost v mednarodnem okolju smo si zagotovili tudi s članstvom v združenju GIDE - Group of International Design Education. Oktobra 2010 je 
bila VŠD na sestanku koordinatorjev potrjena kot nova članica združenja. Združenje šol GIDE omogoča vsakoletno udejstvovanje študentov in 
predavateljev na mednarodnem projektu, delavnici in razstavi. GIDE deluje na principu izmenjav študentov in osebja na podlagi programa Erasmus – 
vsako leto ena izmed članic v mesecu oktobru gosti sestanek koordinatorjev, ki imajo nato tudi gostujoča predavanja, in v mesecu februarju gosti 
študentske delavnice ter predstavitve končnih projektov.  
 
Novembra 2010 smo na VŠD, na pobudo dekanje izr. prof. Nade Rožmanec Matičič, ustanovili združenje A.L.I.C.E. – Architecture Landscape 
Interiors Culture Emotions. Združenje trenutno sestavlja 13 institucij partneric s področja izobraževanja in gospodarstva. Osnovni cilj združenja je 
vsakoletna organizacija znanstvene konference ali simpozija in mednarodnega natečaja za izbor najboljših študentskih projektov. Novembra 2011 je bil 
že organiziran zaključni dogodek, na katerem so bile podeljene nagrade študentom za najboljše projekte, ter znanstveni simpozij, ki je najavil novo 
temo za A.L.I.C.E. študentske projekte v akademskem letu 2011/2012.  
 
V januarju 2012 smo oddali vlogo za vzpostavitev CEEPUS mreže, ki nam bo omogočala izmenjavo študentov in predavateljem med institucijami, ki so 
članice združenja A.L.I.C.E. in so potrdile partnerstvo v mreži CEEPUS:  
Visoka šola za dizajn, Ljubljana – koordinator mreže 
Sveučilište u Zagrebu, Šmarski fakultet – partner    
Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija – partner  
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment Beograd – partner  
Univerzitet u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti – partner  
Poznan University of Life Sciences, Faculty of Wood technology, Department of Furniture design – Partner 
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo – partner.  
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Zaradi vpetosti v mednarodna združenja, strokovna in gospodarska, so nas v mesecu maju 2011 povabili k sodelovanju v partnersko mrežo DME – 
Design Management Europe. Namen združenja je promocija design managementa, kot načina dela v gospodarstvu. Vloga VŠD, je da vsako leto v 
spomladanskih mesecih izvede promocijo DME in nominira slovenska podjetja, ki bi kandidirala za DME nagrado. VŠD je trenutno še v postopku za 
članstvo v DME. 
 
V akademskem letu 2010/2011 smo pristopili tudi k sodelovanju z Leeds College of Art,Škotska, in College of Visual Arts and Design, University of 
North Texas, ZDA. Pri čezoceanski navezi sodelujejo predavatelji, kot mentorji študentom pri interdisciplinarnih projektih, ki temeljijo na povezovanju 
med institucijami, med študenti in med različnimi panogami. V aktualnem akademskem letu so predavatelji in študentje vpletenih šol začeli z 
izvajanjem prvega skupnega projekta Border Crossing.   
 

7.1 Članstva v mednarodnih združenjih  
 
EAIE, European Association for International Education  
ELIA, European League of Institutes of the Arts, Amsterdam  
GIDE, Group of International Design Education  

V okviru GIDE združenja in projektov sodelujemo z: 
Duncan of Jordanstone College of Art & Design / University Dundee, Škotska 
Hochschule Magdeburg-Stendal, Nemčija 
Leeds College of Art and Design, Anglija 
Katholieke Hogeschool Mechelen, Belgija 
SUPSI - Scuola Professionale Universitaria della Svizzera Italiana, Švica 
Politecnico di Milano, Italija 

DME, Design Management Europe  
CEEPUS, Central European Exchange Program for University Studies(v fazi pristopa) 
 
Tabela 11: Mednarodna dejavnost v letu 2011  
 

Kratkoročni 
prednostni cilji 

zavoda 
Izvedbene naloge v letu 

2011 
Pričakovani rezultati v letu 

2011 
Predvideni viri 

financiranja 

Prijava na letni razpis 
in poraba odobrenih 
sredstev programa 
Erasmus Individualna 
mobilnost 

Izmenjave študentov, 
predavateljev in 
strokovnega osebja 

 Opravljene 
izmenjave 

EU Life Long Learning 
Programme 2007-
2013 
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Povečanje višine 
sredstev za izvedbo 
mobilnosti v okviru 
programa Erasmus 
Individualna mobilnost  

Prijava na razpis  Višji znesek 
odobrenih sredstev 
ter večje število 
mobilnosti 

EU Life Long Learning 
Programme 2007-
2013 

Prijava na intenzivne 
delavnice za osebje – 
Study Visit 

Prijava na razpis Odobrena mobilnost 
oziroma udeležba dveh 
predavateljic VŠD na dveh 
intenzivnih delavnicah, 
Study Visit  

CEDEFOP, EU 

Gostovanje priznanih 
tujih strokovnjakov za 
pedagoških 
sodelovanje   

Prijava na razpis 
Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in 
tehnologijo  

 Gostovanje priznanih 
tujih strokovnjakov 
/pedagoških  
sodelavcev v letu 
2012 

Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in 
tehnologijo 

Organizacija 
intenzivnih delavnic na 
vseh treh katedrah 
VŠD  

Prijava na razpis 
Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in 
tehnologijo  

  Poletna šola 
oblikovanja VŠD, 
september 2011 

Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in 
tehnologijo  

Zagotovitev nove 
mreže za izmenjavo 
študentov in 
pedagoških 
sodelavcev  

Priprava programa in 
organizacija nove mreže 
za mednarodne 
izmenjave – mreža 
CEEPUS 

 Pripravljena mreža, 
program in podpisani 
dokumenti za prijavo 
CEEPUS mreže na 
razpis 15. Januar 
2012 

CEEPUS  

General Motors Raziskovalna naloga 
študentov na določeno 
temo. Razpis za 
nacionalne in evropske 
nagrade GM 

 Izbrani izdelki na 
tekmovanju, razstava 
in modna revija 
izdelkov 

Naročnik 

 
Tabela 12: Mednarodna dejavnost v letu 2012  
 

Kratkoročni prednostni cilji zavoda Izvedbene naloge 
v letu 2012 

Pričakovani rezultati v 
letu 2012 Predvideni viri financiranja 

Prijava na letni razpis in poraba 
odobrenih sredstev programa Erasmus 

Individualna mobilnost 

Izmenjave 
študentov, 

predavateljev in 

Opravljene izmenjave EU Life Long Learning Programme 2007-
2013 
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strokovnega osebja 
Povečanje višine sredstev za izvedbo 
mobilnosti v okviru programa Erasmus 

Individualna mobilnost 

Prijava na razpis Višji znesek odobrenih 
sredstev ter večje število 

mobilnosti 

EU Life Long Learning Programme 2007-
2013 

Organizacija Erasmus Intenzivnega 
programa  

Prijava na razpis Odobrena sredstva za 
organizacijo poletne šole s 

sredstvi Erasmus IP 

EU Life Long Learning Programme 2007-
2013 

Prijava na intenzivne delavnice za 
osebje – Study Visit  

Prijava na razpis  Udeležba 
predavatelja/osebja VŠD 
na intenzivni delavnici, 

Study Visit  

CEDEFOP, EU 

Gostovanje priznanih tujih strokovnjakov 
za pedagoških sodelovanje 

Prijava na razpis 
Javnega sklada RS 
za razvoj kadrov in 

štipendije 

Gostovanje priznanega 
tujega 

strokovnjaka/pedagoškega 
sodelavca 

Javni sklad RS za sofinanciranje in razvoj 
kadrov 

Organizacija delavnic na vseh treh 
katedrah VŠD 

Prijava na razpis 
Ministrstva za 
visoko šolstvo, 

znanost in 
tehnologijo 

Poletna šola oblikovanja,  
september 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, Evropski socialni skladi 

Gostujoči predavatelji Prijava na razpis 
Ministrstva za 
visoko šolstvo, 

znanost in 
tehnologijo 

Gostovanje gostujočih 
predavateljev  

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, Evropski socialni skladi 

Zagotovitev nove mreže za izmenjavo 
študentov in pedagoških sodelavcev – 

CEEPUS mreža 

Priprava programa 
in organizacija nove 

mreže za 
mednarodne 

izmenjave – mreža 
CEEPUS 

Potrjena mreža in program 
za CEEPUS mrežo, marec 

2012 

CEEPUS 

General motors Raziskovalna 
naloga študentov 

na določeno temo. 
Razpis za 

nacionalne in 
evropske nagrade 

GM 

Izbrani izdelki na 
tekmovanju, razstava in 
modna revija izdelkov 

Naročnik 

ECTS Label Priprava vloge za Pridobitev certifikata VŠD 
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pridobitev certifikata 
ECTS Label 

ECTS Label 

 
 
 
 
 
Tabela 13: Kazalniki mednarodna dejavnost 
 

Kazalnik 

 
Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Študijsko 
leto 

2011/2012 
 

Načrt za 
študijsko 

leto 
2012/2013 

Študijsko 
leto 

2011/2012 
 

Načrt za 
študijsko 

leto 
2012/2013 

 
Število študentov, ki opravljajo del 

študija v tujini 
12 14 0 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del 
študija v Sloveniji 

11 15 0 0 

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem 

procesu 

14 35 0 0 

Število visokošolskih učiteljev, ki 
sodelujejo pri pedagoškem procesu v 

tujini kot gostujoči profesorji 

6 7 0 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 
izobražujejo v tujini 

7 6 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 
Slovenijo 

0 1 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 
Slovenije v tujino 

0 1 0 0 

 

7.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje mednarodne dejavnosti 
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Načrtovanje mobilnosti poteka tako na Visoki šoli za dizajn kot tudi na UP. Načrti za izvedbo mobilnosti so skladni s Programom internacionalizacije, ki 
je bil potrjen na Senatu UP in predvideva 20% povečanje obsega mobilnosti od skupnega števila vpisanih študentov.  
Mednarodna mobilnost študentov se izvaja v okviru EU programa Vseživljenjsko učenje – sektorski program Erasmus, ki se na VŠD izvaja od leta 
2006/2007 dalje. Sredstva za mobilnost VŠD pridobiva tudi preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, preko razpisov Javnega 
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in Evropskih socialnih skladov. Mobilnost se izvaja preko rednih razpisov, ki so objavljeni na ravni visoke šole 
(splet, oglasna deska, pisarna za mednarodno dejavnost) kot tudi na ravni univerze. Za izbirnost med članicami UP visoka šola, v sodelovanju z UP, 
objavi informativni paket predmetov, ki so s strani posameznih članic ponujeni na izbiro, prav tako objavi besedilo razpisa in prijavnico.  
 
Za splošne informacije glede izbirnosti se študentje lahko obrnejo neposredno na prodekana za mednarodno dejavnost na VŠD, ki deluje pod okriljem 
Pisarne za mednarodno dejavnost, v primeru nacionalne mobilnosti, tudi na referat za študentske zadeve. Izbor študentov za mobilnost v okviru 
programa Erasmus je usklajen s pravili EU, Vseživljenjsko učenje, in nadgrajen z dodatnimi kriteriji za izbor s strani institucije, ki jih na VŠD določa 
Pravilnik o meduniverzitetni mobilnosti študentov.  
 
Praviloma se izmenjave udeležujejo študenti višjih letnikov – drugi semester drugega letnika oz. tretji letnik. Do sedaj se je izmenjave udeležilo 44 
študentov VŠD, gostili smo 32 tujih študentov. Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti je pogojeno z urejeno dokumentacijo. Vsak študent mora 
pred odhodom v tujino pridobiti potrjen Študijski sporazum (Learning Agreement). Trenutno imamo na VŠD sklenjenih 34 Erasmus bilateralnih pogodb, 
z institucijami iz 20 evropskih držav. 
 
Visoka šola za dizajn načrtuje tudi povečati mobilnost na nacionalni ravni, tako v okviru meduniverzitetne mobilnosti kot izbirnosti med članicami UP, tj. 
povečati število študentov VŠD, ki se odločijo za izbiro predmeta na drugi univerzi v Sloveniji ter izbiro zunanje izbirnih predmetov na drugih članicah 
UP, in obratno, povečati število študentov ostalih članic UP, ki se odločijo izbrati zunanje izbirne predmete na VŠD, kar bo visoka šola dosegla s 
sprotnim informiranjem študentov glede možnosti in prednosti izbire.  
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8. Knjižnična dejavnost  
 
Visoka šola za dizajn ima svojo lastno knjižnico, ki je v letu 2009 postala polnopravna članica 
sistema COBISS. Na ta način je vsem študentom omogočen dostop do ustreznega knjižničnega 
gradiva. V knjižnici VŠD se nahaja obvezna in priporočljiva študijska literatura.  
 
Knjižnica je primarno namenjena študentom in profesorjem Visoke šole za dizajn, včlanijo pa se 
lahko tudi drugi zainteresirani uporabniki. Gradivo je v prostem pristopu , razvrščeno po UDK-
sistemu. Na dan 31.12.2011 je bilo v knjižnici evidentiranih 1389 enot gradiva. Zavoljo skupnega 
področja delovanja, je treba v seštevku upoštevati tudi knjižnično gradivo na Znanstveno-
raziskovalnem središču Univerze na Primorskem, kjer je na vseh raziskovalnih inštitutih zabeleženih 
13057 knjižničnih enot. Poseduje se tudi knjižnico novih materialov Material ConneXion, ki ima v  
svoji bazi preko 1.400 novih materialov in tehnologij. 
 
S sklepom UP z dne 21.3. 2012 je VŠD pridobila dostop še do 1340 digitalnih baz. 
  
Tabela 14: Kratkoročni cilji – knjižnična dejavnost 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji 

zavoda 
Izvedbene naloge 

Pričakovani 
rezultati v letu 

2011/2012 
Predvideni viri 

financiranja Realizirano 

nadaljevati z vpisom 
študentov,  

vpisati vse redne in 
izredne študente  

100% vpisanih rednih 
študentov  
80% vpisanih izrednih 
študentov 

lastna sredstva, 
članarina 

Delno 
realizirano. V letu 

2012/13 
potrebno 
povečati 

aktivnosti. 
nabavo in obdelavo 
knjižničnega gradiva 
in vnosom del v 
bibliografijo 
raziskovalcev, 

nabava literature, 
naročilo periodike, 
vnos del v 
bibliografijo 
raziskovalcev 

 Lastna sredstva, 
razpisi 
donacije 
drugo 

 

izvesti ustrezno 
promocijo knjižnice 
med študenti in po 
potrebi pripraviti 
izobraževanja 
informacijskega 
opismenjevanja, 

med študenti 
izvesti promocijo 
knjižnice 

včlanitev vseh 
študentov 

članarina Delno 
realizirano. V letu 

2012/13 
potrebno 
povečati 

aktivnosti. 

pripraviti cenike za 
zunanje uporabnike 
(članarina, 
medknjižnična 
izposoja), 

priprava cenika   

 

knjižnico tehnično 
opremiti, 

preselitev knjižnice  
postavitev novih 
računalnikov 

preselitev knjižnice v 
nove prostore, 
postavitev treh novih 
računalnikov 

 

 

usposobiti 
zaposlenega za 
izposojo ali najeti 
študentsko pomoč ter 
povečati čas odprtosti 
knjižnice 
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Tabela 15: Uporabniki knjižnice 
Kategorije uporabnikov Število v letu 2011 Načrt za leto 2012 

Študenti – dodiplomski, redni 81 238 
Študenti – dodiplomski, izredni 1 104 
Študenti – podiplomski - - 
Srednješolci - - 
Zaposleni 28 22 
Upokojenci - - 
Tuji državljani - - 
Drugi uporabniki 5 5 
 

Tabela 16: Kazalniki – knjižnična dejavnost 
Kazalnik Leto 2011 Načrt za leto 2012 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 115 240 
Delež aktivnih uporabnikov z univerz (študenti, 
visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in 
strokovni sodelavci) 

100% 100% 

Letni prirast tiskanih enot gradiva in število 
zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot  425 400 

Število pregledanega gradiva v elektronski 
obliki  - - 

Število organiziranih izobraževanj za 
uporabnike 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 51

 
Preglednica:  Stanje zaloge na dan 31. 12. 2011 
Vrsta gradiva Število enot 
Monografske publikacije (inv. št. 0*) 1037 
Dodiplomski in podiplomski izdelki (inv. št. 2*) 77 
Serijske publikacija (volumni) (inv. št. 1*) 244 
Neknjižno gradivo (inv. št. 3*) 31 
SKUPAJ 1389 
  

 
V primerjavi z letom 2010 se je obseg knjižnične zaloge v letu 2011 povečal za 45 %. 
Preglednica:  Stanje zaloge na dan 31. 12. 2012 
Vrsta gradiva Število enot 
Monografske publikacije (inv. št. 0*) 1.143 
Dodiplomski in podiplomski izdelki (inv. št. 2*) 134 
Serijske publikacija (volumni) (inv. št. 1*) 260 
Neknjižno gradivo (inv. št. 3*) 35 
SKUPAJ 1.572 

 
V primerjavi z leto 2011 se je obseg knjižnične zaloge povečal za 15 %. 
 

 
 

Preglednica: Prirast knjižničnega gradiva v letu 2011 

Način nabave 

Monografske 
publikacije 

Serijske  
publikacije 

Neknjižno    
gradivo Skupaj 

Inv. 
enote Naslovi Inv. 

enote Naslovi Inv. 
enote Naslovi Inv. 

enote Naslovi 

Nakup 117 112 6 5 4 4 127 121 
Zamena 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dar 142 90 56 15 0 0 198 105 
Obvezni izvod 96 63 0 0 4 4 100 67 
Skupaj 355 265 62 20 8 8 425 293 

 
Preglednica: Prirast knjižničnega gradiva v letu 2012 

Način nabave 
Monografske 
publikacije 

Serijske  
publikacije 

Neknjižno    
gradivo Skupaj 

Inv. enote Naslovi Inv. enote Naslovi Inv. enote Naslovi Inv. enote Naslovi 

Nakup 77 71 6 5 0 0 83 76 

0
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Zamena 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dar 33 30 10 4 0 0 43 34 
Obvezni izvod 58 56 0 0 4 4 62 60 
Skupaj 168 157 16 9 4 4 188 170 

 
Preglednica:  Bibliografija raziskovalcev (vnos v letu 2011) 
Vrsta gradiva Kreirano Prevzeto Skupaj 
Monografije 128 87 215 
Članki in sestavni deli 166 82 248 
Izvedena dela 46 10 56 
SKUPAJ 340 179 519 

 
Preglednica:  Bibliografija raziskovalcev (vnos v letu 2012) 
Vrsta gradiva Kreirano Prevzeto Skupaj 
Monografije 80 77 157 
Članki in sestavni deli 58 13 71 
Izvedena dela 44 24 68 
SKUPAJ 182 114 296 

 
Preglednica:  Število uporabnikov v letu 2011 
Tip uporabnikov  
zaposleni v matični ustanovi 28 
študenti - redni 81 
študenti -izredni 1 
drugi 5 
Skupaj 115 

 
Preglednica:  Število uporabnikov v letu 2012 (STA801) 
Tip uporabnikov  

zaposleni v matični ustanovi 26 
študenti - redni 82 
študenti -izredni 1 
drugi 4 
Skupaj 113 

 
Preglednica:  Izposoja v letu 2011 
Tip uporabnikov / Vrsta 
gradiva 

Monografske 
publikacije 

Serijske 
publikacije 

Neknjjižni 
gradivo 

Skupaj 



                                                                        

 

8.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje knjižnične dejavnosti 
 
V letu 2011/2012 je bila knjižnica odprta 20 ur tedensko. 
V prihodnjih letih bo Visoka šola za dizajn skrbela za dvig znanstvene strokovne in umetniške periodike. 

9. Upravne, pravne in druge naloge zavoda  
 
V letu 2011/2012 smo nadaljevali z realizacijo vseh sprejetih ukrepov za dvig kakovosti v skladu s 
sprejetim Poslovnikom kakovosti, ki je zaokrožil vse  potrebne aktivnosti vezane na nenehni dvig 
kakovosti pedagoškega, znanstvenega in umetniškega delovanja.  S pridružitvijo Univerzi na 
Primorskem, so v akademskem letu 2011/2012  potekale tudi aktivnosti usklajevanja in priprave internih 
aktov. 
 
Tabela 17: Upravne, pravne in druge naloge zavoda 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene 
naloge v letu 

2011 
Pričakovani rezultati v letu 2011 Predvideni viri 

financiranja 

Dvig kakovosti na 
zavodu 

Dvig kakovosti 
VŠD 

 Sprejem in izvedba ukrepov po 
Poslovniku kakovosti  

VŠD 

Uskladitev pravnih 
aktov s Primorsko 
univerzo 

Posodobitev 
internih 
dokumentov, 
navodil zavoda 

 Usklajevati stanje pravnih aktov, 
kot pridružena članica 

VŠD 

 

9.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje upravnih, pravnih in 
drugih dejavnosti 

 
 
V akademskem letu 2011/2012 je imela VŠD 42 internih aktov (aktov, pravilnikov, meril, navodil in 
poslovnikov), ki jih je deloma pripravila in posodobila v skladu s pravnimi akti UP. V letu 2012/2013 bo 
VŠD sprejela  več  sprememb in dopolnitev internih aktov, nekaj internih aktov pa bo pripravila na novo, 
med temi: pravilnik o upravljanju z intelektualno lastnino na VŠD, pravilnik o delovnem času na VŠD, 
etični kodeks študentov in zaposlenih na VŠD in postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov.



                                                                        

10. Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov 
10.1 Ankete 

 
Študentska anketa se na VŠD izvaja vsako leto, za vse učitelje in sodelavce, ki so v preteklem letu 
(semestru) sodelovali v učnem procesu. Iz ankete je razvidno kako študenti ocenjujejo svoje obremenitve 
pri posameznih predmetih. Anketa se izvaja v mesecu januarju-februarju za zimski semester in v mesecu 
maju - juniju za letni semester. Potek izvajanja ankete je določen s Statutom visoke šole za dizajn in Pravili 
o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev, ki jih je Senat VŠD sprejel na 6. 
redni seji, dne 27.2.2012 in so dostopni na spletni strani. Rezultati ankete se objavijo v Samoevalvacijskem 
poročilu. 
 
V letu 2011/12  smo na ta način ocenili delo vseh pedagoških delavcev na VŠD. Anketiranje je potekalo v 
programu VIS ob prijavi študentov na izpite. Anketo je oddalo 239 študentov. 
 
Rezultati teh anket so eden od pokazateljev, ki jih pri analizi kakovosti študijskega procesa moramo upoštevati. 
 
V letu 2011/12  je opazen minimalni padec (0,09) povprečne ocene predavateljev.  
 
Iz dosedanjih merjenj skozi leta opažamo pozitivni trend. 
 
Pri planiranju pedagoškega dela se trudimo, da ne prihaja do prekrivanj,tudi izpitni roki se planirajo tako, da je 
pedagoški proces čim manj moten. 

 
Predloge za spremembo števila kreditnih točk pri posameznem predmetu, posreduje pedagog z ustrezno 
utemeljitvijo, na podlagi formalne in neformalne evalvacije, ustreznim organom visokošolskega zavoda, ki 
predlog obravnavajo in se o njem izrečejo. Rezultat vsakoletne evalvacije posameznega predmeta in 
realne ocene študentovih obremenitev predstavlja tudi manjše spremembe programov. Do sedaj tovrstnih 
sprememb na programu prve stopnje še nismo naredili, ker se je izkazalo, da je študijski program prve 
stopnje pripravljen premišljeno in ustrezno pridobivanju kompetenc, ki so bile zapisane v programu. Ob 
priložnosti ponovne akreditacije programa in samega zavoda VŠD v letu 2012, bodo pripravljene tudi 
ustrezne korekcije, popravki, izboljšave – vse na podlagi tekočih evalvacij, predlogov in pripomb študentov 
ter ustrezno oblikovanjih sprememb programa. 
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 Tabela 18: Študentska anketa - povprečna ocena po vprašanjih po predavateljih 
 
 

Skupaj 
povprečno 

1.    Na predavanja/vaje prihaja pripravljen/a, predava povezano in razumljivo: 4.33 
2.    Predavatelj/ica zna vzbuditi zanimanje študentov za predmet: 4.11 
3.    Predavanja/vaje ustrezajo vsebini predmeta in so na ravni, ki je primerna visokošolskemu študiju: 4.25 
4.    Menim, da ima predavatelj/ica veliko strokovnega znanja s področja predmeta: 4.46 
5.    Spodbuja k sodelovanju, izražanju mnenj, razmišljanju in samostojnemu delu: 4.21 
6.    Vprašanja in naloge postavlja jasno in razumljivo: 4.18 
7.    Pri seminarskih vajah/nalogah daje razumljiva navodila in po potrebi pomaga: 4.26 
8.    Drži se opredeljenega urnika, ne zamuja in nadomesti odpovedane obveznosti: 4.43 
9.    Pri tem predavatelju/ici bi želel/a poslušati še kakšen predmet: 3.99 
10.  Predavatelj/ica se trudi, da bi nas čim več naučil/a in bi snov čim bolj razumeli: 4.28 
11.  Je na voljo(dostopen/a) v primeru dodatnih vprašanj v zvezi s predmetom ipd. (preko e-maila, pred ali po predavanjih, govorilnih urah, 
ipd...): 4.33 
12.  Ima ustrezen odnos do študentov: 4.39 
13.  Splošna ocena pedagoškega dela predavatelja/ice: 4.23 

skupaj povprečna ocena predavateljev 4,26 
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Tabela 19: Študentska anketa - povprečna ocena po vprašanjih po predmetih 
 

Predmet 
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Blagovne znamke povprečje 4,03 3,89 4,05 3,73 3,63 3,76 3,73 3,73 3,9 
Digitalno oblikovanje I. povprečje 3,08 3,38 3,69 3,62 3,08 3,31 3,77 4 3,64 
Digitalno oblikovanje II. povprečje 5 5 4,33 3,5 4,33 4,33 4,33 5 5 
Digitalno oblikovanje II. (vaje) povprečje 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
Feng Shui - vzhodnoazijska bivalna 
kultura povprečje 4,74 4,68 4,76 3,88 4,65 4,68 4,61 4,56 4,53 
Fotografija I. povprečje 3,96 4,23 4,27 3,48 4,29 4,21 4,11 4,27 4,34 
Fotografija II. povprečje 3,19 3,74 4,11 3,7 3,96 4,11 4,04 4,19 4,17 
Ilustracija povprečje 4,37 4,33 4,37 3,83 4,37 4,3 4,17 4,17 4,46 
Ilustracija (vaje) povprečje 4,54 4,44 4,73 3,96 4,48 4,48 4,38 4,32 4,3 
Komunikacijske strategije povprečje 4,11 3,66 4,1 3,81 3,59 3,78 4,08 3,99 4 
Konstrukcija in modeliranje oblačil 
I. povprečje 4,47 4,24 4,29 4,18 4,47 4,53 4,76 4,41 4,5 
Konstrukcije in modeliranje oblačil 
II. povprečje 4,27 4 4,09 4,27 4 4 4,18 3,91 4,1 
Konstrukcije in modeliranje oblačil 
III. povprečje 4,29 4,29 4,43 4,29 4,71 4,14 4,43 4,71 4,71 
Kulturna dediščina povprečje 3,54 3,53 3,65 3,34 3,7 3,66 3,55 4,04 3,84 
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Management inovativnosti in 
tehnologij povprečje 4,04 3,79 4,02 3,68 3,61 3,77 3,82 3,84 3,8 
Materiali in postopki za 
oblikovanje interijerjev povprečje 3,95 3,96 4,11 3,78 3,96 3,98 4,42 4,23 4,03 
Modna ilustracija povprečje 4,56 4,75 4,69 4,13 4,63 4,56 4,81 4,5 4,6 
Modni stilizem povprečje 4,71 4,71 4,86 3,29 4,71 4,57 4,43 4,86 4,67 
Modni stilizem (vaje) povprečje 5 4,83 5 3,83 4,83 4,67 4,67 4,67 5 
Načrtovanje vizualnih komunikacij 
I. povprečje 4,27 4,28 4,42 3,25 4,53 4,36 4,47 3,92 4,21 
Načrtovanje vizualnih komunikacij 
I. (vaje) povprečje 4,34 4,47 4,5 3,56 4,41 4,47 4,5 4,31 4,4 
Načrtovanje vizualnih komunikacij 
II. povprečje 3,85 3,89 4,29 3,5 4,22 3,96 4,37 4,25 4,33 
Načrtovanje vizualnih komunikacij 
II. (vaje) povprečje 3,85 4,11 4,19 3,56 4,22 4,15 4,44 4,5 4,3 
Načrtovanje vizualnih komunikacij 
III. povprečje 3,96 4,04 3,96 3,56 4,08 4 4,28 4,28 4,32 
Notranja oprema javnih objektov povprečje 3,98 4,16 4,07 3,58 4,36 4,16 4,29 4,25 4,44 
Notranja oprema javnih objektov 
(vaje) povprečje 4 4,19 4,11 3,52 4,21 4,09 4,36 4,15 4,31 
Oblikovanje in tehnologije 
kovinskih izdelkov povprečje 3,91 3,68 3,98 3,49 3,64 3,38 3,68 4,04 3,92 
Oblikovanje oblačil I. povprečje 4,43 4,53 4,67 4,13 4,87 4,53 4,73 4,2 4,62 
Oblikovanje oblačil II. povprečje 3,56 3,6 3,4 3,3 3,7 3,5 3,9 3,7 3,75 
Oblikovanje oblačil II. (vaje) povprečje 3,73 3,82 3,09 3,64 3,73 3,36 3,82 4,09 4,1 
Oblikovanje oblačil III. povprečje 4,33 4,29 4,57 4,43 4,14 4,33 4,14 4,57 5 
Oblikovanje oblačil III. (vaje) povprečje 3 3 3,67 4 3,67 3,67 3,67 4,33 5 
Oblikovanje tekstilij I. povprečje 4,44 4,38 4,5 4 4 4 3,94 4,56 4,33 
Oblikovanje tekstilij II. povprečje 4,36 4,45 4,09 4 4,09 4,18 4,18 4,45 4,4 
Oblikovanje tekstilij II. (vaje) povprečje 4,27 4,18 4,45 4,09 4,09 4,18 4,18 4,45 4,1 
Oblikovanje tekstilij III. povprečje 5 5 5 3,8 5 5 5 5 5 
Oblikovanje tekstilij III. (vaje) povprečje 5 5 5 4,33 5 5 5 5 5 
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Osnove vektorske grafike in 
računalniška obdelava slike povprečje 3,45 3,56 3,97 3,29 3,44 3,62 4,14 3,87 4,08 
Površinska obdelava lesa povprečje 4,44 4,4 4,51 3,86 4,23 4,26 4,37 4,19 4,33 
Računalniška podpora oblikovanju 
I. povprečje 4,12 3,88 3,96 3,84 3,88 3,84 4,16 4,28 3,95 
Računalniški mediji v oblikovanju povprečje 3,92 3,89 4,11 3,68 3,96 3,93 4,15 4,25 4,2 
Računalniški mediji v oblikovanju 
(vaje) povprečje 3,45 3,41 3,27 3,18 3,5 3,45 3,68 4,18 4 
Razsvetljava povprečje 3,17 3,46 3,33 3,36 3,9 3,45 4,19 3,91 3,88 
Razvoj interijerjev in oblikovanje I. povprečje 4,07 3,89 4,11 3,47 3,89 3,86 3,98 3,93 4,03 
Razvoj interijerjev in oblikovanje II. povprečje 4,19 4,17 3,97 3,79 4,4 4,14 4,38 4,21 4,36 
Risanje in slikanje I. povprečje 3,85 4,12 4,09 3,59 3,94 3,93 4,02 4,11 4,13 
Risanje in slikanje I. (vaje) povprečje 4,07 4,15 3,96 3,64 4,07 4,11 4,1 4,21 4,14 
Risanje perspektive interierjev povprečje 4,55 4,5 4,5 3,67 4,55 4,54 4,74 4,26 4,43 
Sodobna moda povprečje 3,78 3,78 3,89 3,33 3,78 3,78 3,67 4,11 4,13 
Strokovna terminologija v tujem 
jeziku povprečje 4,26 4,2 4,47 3,49 3,92 4,08 4,31 4,12 4,24 
Tehnologija grafičnih procesov povprečje 4,52 4,52 4,52 4,16 4,4 4,38 4,63 4,68 4,3 
Tekstilije v oblikovanju interierjev povprečje 3,83 3,65 4,02 3,21 3,67 3,59 3,75 4,14 3,96 
Tekstilni materiali povprečje 3,92 4,07 4,14 3,71 4 4,21 4,29 4,14 4,29 
Teorija barv povprečje 4,32 4,28 4,41 3,47 4,14 4,28 4,31 4,21 4,33 
Tipografija I. povprečje 4,27 4,42 4,36 3,38 4,44 4,32 4,44 4,34 4,35 
Tipografija I. (vaje) povprečje 4,45 4,45 4,5 3,7 4,33 4,4 4,41 4,21 4,48 
Tipografija II (vaje) povprečje 3,58 3,58 3,81 3,15 3,31 3,5 3,62 4,27 4,09 
Tipografija II. povprečje 3,5 3,28 3,79 2,79 3,41 3,31 3,36 3,89 3,83 
Tipografija III. (vaje) povprečje 2,73 2,92 3,27 3,32 2,84 2,69 3,08 3,72 3,35 
Ustvarjalnost povprečje 4,04 4,47 4,29 3,24 4,47 4,39 4,18 4,21 4,43 
Video v oblikovanju povprečje 2,76 2,76 3,03 3,79 3,31 2,93 3,39 3,97 3,68 
Video v oblikovanju (vaje) povprečje 3,92 3,96 3,96 4,08 4,04 4 4 4,44 4,26 
Vizualni jezik povprečje 4,31 4,33 4,38 3,63 4,2 4,28 4,31 4,1 4,29 
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Zgodovina oblačenja povprečje 4,5 4,71 4,79 4,36 4,79 4,62 4,79 4,71 4,69 
Zgodovina pohištva in notranje 
opreme povprečje 2,91 3,28 3,87 3,91 3,49 3,35 3,91 3,62 4,06 
Zgodovina vizualnih komunikacij povprečje 4,42 4,36 4,48 3,36 4,27 4,33 4,28 4,13 4,55 
Zgradba, lastnosti in raba lesa povprečje 4,26 4,26 4,43 4,34 3,98 3,93 4,05 3,98 4,23 

  
4,57 4,50 5,00 4,00 4,50 4,43 4,75 4,80 4,78 

skupaj povprečna ocena 
predmetov 

         
4,59 

 
 

Študenti VŠD so ocenjevali še zadovoljstvo s storitvami referata, povprečna vrednost teh odgovorov je 4,04, kar 37,24% je ocenilo delo referata 
kot odlično. Zadovoljstvo s storitvami knjižnice so ocenili z oceno 3,98, pri tem je 21,85 % anketirancev storitve knjižnice ocenilo z odlično. 
Študenti so ocenjevali še zadovoljstvo s storitvami pisarne za mednarodno dejavnost in jo v povprečju ocenili z oceno 4,03, z oceno odlično je 
delovanje slednje ocenilo 18,49 % študentov. Opremljenost knjižnice s študijsko literaturo so študenti ocenili z oceno 3,55, 20,17% študentov 
je opremljenost knjižnice ocenilo z zelo dobro. Prostorske in materialne pogoje za študij so študenti ocenili z oceno 3, 43, največ tj. 25,21% je 
pogoje za študij ocenilo z oceno dobro. Študentski informacijski sistem so študenti ocenili z oceno 3,95.   

10.2 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje kakovosti izvajanja študijskih programov 

Ugotavljamo, da smo na VŠD v letu 2011, na področju kakovosti izvedbe študijskega programa izpeljali veliko število dejavnosti, ki so dale pozitivne 
učinke. Še vedno je potrebno nenehno preverjanje ažurnosti študijskih vsebin in vključevanje strokovnjakov iz prakse, ki so kompetentni za področje 
dizajna (notranja oprema, tekstilije in oblačila ter vizualni komunikacij). 
 
Ustvarili smo  pogoje, ki zagotavljajo možnosti za povečano izmenjavo visokošolskih učiteljev s tujimi visokošolskimi zavodi. Kompletno poslovanje s 
študenti se je informatiziralo (ankete, prijave na izpite, obveščanje študentov in predavateljev, objavljanje študijskega gradiva ....) ter prešlo na 
elektronski indeks. 
 
Ankete se bodo tudi v študijskem letu 2012/2013 izvajale elektronsko.  
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11. Študenti  
11.1 Študentski svet 

Na VŠD so študenti skladno s Statutom VŠD organizirani v Študentski svet, ki je enakopraven organ visoke šole in kot tak sodeluje v procesih 
odločanja na visoki šoli. Senat VŠD je na svoji 6. redni seji dne 27.2.2012 ugotovil, da je ŠS na svoji 2. korespondenčni seji dne 27.2.2012, 
imenoval svoje predstavnike v Senat VŠD in ostala delovna telesa VŠD. Člani Študentskega sveta, ki so študentje posameznih študijskih smeri, so 
tako predstavniki: 

 
- Akademskega zbora (2 študenta),  
- Senata (2 študenta), 
- Upravnega odbora (1 študent),  
- Komisije za študijske zadeve (1 študent), 
- Komisije za priznavanje izobrazbe (1 študent),  
- Komisije za kakovost (1 študent).  
 
Dne 24. in 25. maja 2012 so na VŠD potekale volitve v ŠS VŠD, na katerih je bilo izbranih 6 od 9 članov ŠS. Za manjkajoče 3 člane ŠS so se v 
novembru 2012 izvedle, skladno s Pravilnikom o načinu volitev ŠS na VŠD, nadomestne - izredne volitve. 

Predstavniki študentov so aktivno sodelovali na sejah Senata VŠD in komisijah. 
 
Večina študentov je aktivno sodelovala pri izvajanju anket o kakovosti izvajanja študijskega programa in oceni predavateljev. 

Študenti VŠD so bili zastopani v organih in komisijah VŠD, skladno s Statutom VŠD. 
 
Študentje se seznanjajo z delom Študentskega sveta preko rednih sej sveta, ki so javne narave. Ker so člani Študentskega sveta predstavniki vseh 
letnikov in vseh smeri, se z delovanjem Študentskega sveta seznanjajo tudi na raznih vsebinsko raznolikih srečanjih. Komunikacija poteka preko 
spletne strani, ki jo študenti trenutno še pripravljajo, ter preko oglasne deske v III. nadstropju (v pripravi) in preko obveščanja z e-pošto.  
 



                                                                        

 61 

11.2 Interesna dejavnost študentov 
 
Interesne dejavnosti  študentov na našem zavodu povezujemo vsebinsko skladno s študijskim programom. Na ta način želimo študentom poleg 
rednega študija omogočiti, da se v okviru interesnih dejavnosti seznanijo z modernimi smernicami, ki trenutno veljajo na področju, za katerega se 
izučujejo.  
 

Tabela 19:  S  študijem povezane interesne dejavnosti študentov  

Dolgoročni/ 
strateški 

cilj 

Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2012 

Ukrepi 
(naloge), ki 

so 
potrebni za 
uresničitev 

oz. 
ohranitev 

Ime 
kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 

(leto in 
vrednost) 

Ciljna 
vrednost 
kazalnika 

v letu 
2012 

Predvideni 
viri 

financiranja 

Aktivo 
izvajanje s 
študijem 
povezanih 
interesnih 
dejavnosti 

Potrditev 
načrta in 
izvedba 

Sklep o 
potrditvi 
programa s 
strani 
študentskega 
sveta 

Število 
dejavnosti 

2011 - 6 2012 – 9 Lastna in 
sponzorska 
sredstva 

 
 

11.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje dejavnosti študentov VŠD 
 
Študenti VŠD so vključeni v vse organe odločanja na VŠD: akademski zbor, upravni odbor in senat ter v komisije senata. Na ta način so študenti 
obveščeni o dogajanju na VŠD in lahko konstruktivno pripomorejo k razreševanju vseh problemov. Opaziti je, da zanimanje za dogajanje v 
visokošolskem zavodu s strani študentov počasi raste, zato si želimo še več aktivnih študentk in študentov. V naslednjih letih je tako potrebno 
spodbuditi še večjo angažiranost predstavnikov študentov v študentskem svetu. 

Študentskemu svetu vodstvo VŠD namenja še posebno skrb in mu nudi vso potrebno strokovno podporo, ter ga spodbuja pri svojem 
delovanju, z različnimi ukrepi in predlogi. Vodstvo in Študentski svet tvorno sodelujeta tudi pri osnovanju nekaterih drugih oblik združevanja 
npr. Alumni klub in drugih društev, ki bodo študentom v korist pri bogatenju socialnih in strokovnih kompetenc, zbliževanju z gospodarstvom 
ter povečevanju možnosti zaposlovanja.  
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S pridružitvijo VŠD Univerzi na Primorskem, so odprte nove možnosti sodelovanja tudi na področju univerzitetnega športa.  Zavod bo v 
akademskem letu 2012/2013 izvedel pregled aktivnosti UP in uskladil delovanje na tem področju. Na ta način bomo povečali možnost izbire športa 
našim študentom.  

12. Promocijska dejavnost 
 
Za učinkovito promocijsko dejavnost je na VŠD skrbelo vodstvo ter ostali zaposleni na VŠD in študenti. Komuniciranje z javnostmi je potekalo vse 
leto prek različnih dogodkov (podeljevanje diplom, pred-informativni dnevi, informativni dnevi, predstavitve na sejmih, namenjenih srednješolcem, 
mednarodni dogodki, aktivnosti v tednu UP, izdaja publikacij ipd.). VŠD je v letu 2011/2012 postavila novo spletno stran. Organizirali smo več 
lastnih prireditev in dogodkov  ter v sodelovanju z drugimi institucijami, med drugim tudi nekaj odmevnih humanitarnih akcij. 
 

12.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje promocijske dejavnosti VŠD 
 
Promocija VŠD je bila usmerjena v potencialne študente, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči večjo prepoznavnost. V prihodnjem 
študijskem letu bomo namenili še več pozornosti bodočim študentom, predvsem z namenom izpostaviti magistrski študij II. stopnje, načrtujemo tudi 
izdajo skupne predstavitvene publikacije vseh treh smeri, s prerezom dosedanjega dela in dolgoročnimi cilji. 
 

13. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter delovanja notranjega nadzora javnih 
financ 

 
Z učinkovitostjo poslovanja z vidika prenove poslovnih procesov smo se ukvarjali skladno s kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi. Večja prenova 
procesov posledično predstavlja večji  začetni finančni strošek. V letu 2011 smo postali pridružena članica Univerze na Primorskem in v tej združitvi 
vidimo nove možnosti v izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, predvsem možnost primerjanja in morebitnega uveljavljanja novih 
primerljivih kazalcev znotraj članic UP. 
VŠD izvaja stalno kontrolo nad porabo javnih sredstev v obliki interne kontrole, ki je zasnovana na principu ločevanja sredstev na posebnem 
transakcijskem računu po načelu vira prihodka. Vse transakcije izvaja pooblaščena oseba, ki vsak posamezen strošek opredeli po, v naprej 
določenem, stroškovnem mestu. V nadaljevanju se vsi stroški knjigovodsko zavedejo. Knjigovodstvo izvaja obdelavo dokumentov po posameznih 
fazah dela: priprava in oprema dokumentov za knjiženje, samo knjiženje, vnos v računovodske programe in stalne kontrole vnesenih podatkov. Za 
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posamezne postopke dela so zadolženi različni, strokovno usposobljeni delavci, kar omeji možnost napake pri obdelavi. 

Računovodski izkazi so izdelani v skladu z načeli in obliko, ki jo predpisujejo Slovenski računovodski standardi. Zasnovani so tako, da so primerni 
tako za notranje kot tudi za zunanje uporabnike. Glede na velikost in status pravne osebe zasebnega prava smo izdelali bilanco stanja ter izkaz 
prihodkov in odhodkov, skupaj s pojasnili posameznih pomembnih računovodskih postavk. 

Računovodski izkazi so izdelani v skladu z načeli in obliko, ki jo predpisujejo Slovenski računovodski standardi(SRS36). Sestavljeni so na podlagi 
knjigovodenja in računovodenja, ki je zasnovano na temeljnih računovodskih predpostavkah kot so, upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in 
upoštevanja časovne neomejenosti delovanja.   
 
Pri vrednotenju posameznih postavk je upoštevano načelo resnične in poštene vrednosti prikazovanja računovodskih postavk. 
Upoštevane so temeljne računovodske usmeritve, kot so: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primernost. 
 
Vse gospodarske kategorije prikazane v poslovnih poročilih, torej vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev, so vrednotene po njihovi izvirni 
vrednosti, ki predstavlja pošteno vrednost denarnega nadomestila, danega v trenutku nakupa. Pri materialu in nabavljenih storitvah je to nabavna 
vrednost, oziroma pri količinski enoti nabavna cena. 

Zavod je izdelal in podpisal Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ na podlagi izpolnjenega samoocenitvenega vprašalnika in predpisani 
metodologiji za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora financ. Izjava je priložena v prilogah računovodskega poročila. 
 

14. Zaključek 
 
VŠD je v letu 2011/2012 realizirala večino načrtovanih aktivnosti. Leto 2011/2012 je bilo zaznamovano s pripravami na akreditacijski postopek 
preoblikovanja VŠD v Fakulteto za dizajn ter na postopek ponovne akreditacije študijskega programa I. stopnje »Dizajn«. Oba dokumenta je VŠD 
uspešno oddala v obravnavo. Kljub dejstvu, da je Visoka šola za dizajn relativno mlad zavod, je skrb za zagotavljanje kakovostnega in 
mednarodno primerljivega pedagoškega, znanstvenega in umetniškega dela na VŠD, ena izmed temeljnih vodil naše visokošolske ustanove. 
VŠD spremlja in ocenjuje kakovost  na podlagi Poslovnika kakovosti, ki ga je sprejel Senat VŠD dne 1.8. 2011.  
 
VŠD kot pridružena članica UP sledi Srednjeročni razvojni strategiji Univerze na Primorskem 2009-2013 in ima jasno opredeljeno poslanstvo, vizijo 
ter vrednote in konkretno določene dolgoročne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Vse navedeno združuje v strateški razvojni dokument, ki je bil 
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sprejet na Senatu VŠD v začetku leta 2012 kot Strateški načrt, z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji Visoke šole za dizajn 2012-2017.  
 
Na VŠD krepimo družbeno odgovornost, saj se zavedamo naše zavezanosti širši družbi in tudi odgovornosti, da vlagamo v lokalno okolje, v 
katerem delujemo ter hkrati sobivamo. To je naša posebna dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem in posebnim ponosom, kajti razvoj VŠD je tesno 
povezan z razvojem družbenega okolja, z izboljševanjem pretoka znanj, s povezovanjem izobraževalnega  ter raziskovalnega dela in 
gospodarstva. 

Pomembna komponenta delovanja VŠD je poleg spoštovanja standardov, transparentnosti poslovanja in etičnosti zagotovo tudi družbena in 
okoljska skrb, ki jo vključujemo v svoje izobraževalne, umetniške in znanstvene aktivnosti, pa tudi v odnose z vsemi deležniki. Usmerjeni smo v 
trajnostni razvoj, ki upošteva vse zakonitosti trajnostnega oblikovanja v smislu zavedanja, kako pomemben je ta vidik za našo prihodnost. 
Poudarek študijskega procesa je na uporabi sodobnih, ekoloških materialov. Navedeno izkazujejo številne nagrade in priznanja naših študentov, na 
področju oblikovanja ekoloških  in trajnostnih produktov. 

Aktivno se vključujemo v izvedbo različnih aktivnosti na izobraževalnem in kulturno-umetniškem področju, sodelujemo pa tudi pri humanitarnih 
akcijah.  Na znanstveno raziskovalnem področju se raziskovalci VŠD vključujejo v različne domače in mednarodne projekte, ki se ukvarjajo z 
izboljševanjem kvalitete življenja in bivanja ranljivih družbenih skupin. 

14.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti 

Izboljševanje sodelovanja visokošolskih institucij z javnimi raziskovalnimi zavodi, 
 
Na Visoki šoli za dizajn se zavedamo, da je za kakovostnejše delovanje tako visokošolskih kot raziskovalnih zavodov  treba zagotoviti večje 
sodelovanje in povezovanje obeh vrst institucij. Pridobljeno znanje se medsebojno pretaka v obe smeri. Na naši šoli je tovrstno sodelovanje z 
javnimi raziskovalnimi zavodi ( ARRS, TIA, JAPTI, Inštitut za papirništvo in celulozo) in vključevanjem strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces 
že dobro uveljavljeno.  Gre za pretok strokovnjakov iz inštitucij na naš zavod in obratno. Z tako intenziteto bomo nadaljevali tudi na drugi stopnji in 
univerzitetnem študijskem programu.  
 
Kot pridružena članica Univerze na Primorskem pričakujemo povečanje sodelovanja s kadri iz te Univerze in z javnimi zavodi, s katerimi Univerza 
na Primorskem že do sedaj sodeluje.   
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Izboljševanje sodelovanja VŠD z gospodarstvom in negospodarstvom, 
 
Kljub že odličnemu sodelovanju našega zavoda z  gospodarstvom in negospodarstvom, bomo aktivnejšo politiko dialoga vzpostavili z bodočimi 
delodajalci pri pripravi študijskih programov. V sklopu strokovnega študijskega dela z vključevanjem strokovnjakov iz prakse le to deloma že 
izpolnjujemo, saj so le ti aktivni pri pripravi in izvedbi študijskega procesa na Visoki šoli za dizajn. Cilj zavod je izobraziti bodoči kader z ustreznim 
znanjem, ki ga tako gospodarstvo, kakor tudi negospodarstvo potrebujeta.  
 
V prihodnjih letih, se bo povečevalo tudi število diplomantov našega zavoda in v sklopu bodočega Alumni kluba načrtujemo prenos povratnih 
informacij iz prakse nazaj v zavod in s tem izboljševati kakovost študijskega programa.  
 
Prav tako načrtujemo razširitev sodelovanja v skupnih projektih, kjer partnerji prihajajo iz gospodarstva (primer : razvojni center RC31) in na ta 
način spremljati želje delodajalcev po kompetencah bodočih diplomantov.  Sodelovanje z ne/gospodarstvom podrobneje opisujemo v prejšnjih 
poglavjih  te analize.  

Oblikovanje poslanstva VŠD, 
 
Z nenehnim proučevanjem naših strategij definiramo tista področja svojega delovanja, ki se izkazujejo kot najuspešnejša. Ta področja krepimo z 
namenom, da našim študentom ponudimo najkvalitetnejše izobraževanje, skladno s profilom in poslanstvom našega zavoda. 
  

Sprejetje etičnega kodeksa VŠD , 
 
Skladno z NPVŠ 2011–2020, Visoka šola za dizajn zagotavlja kakovostni visokošolski prostor v celoti. Pomemben del te celote so tudi etični odnosi 
na našem zavodu, z namenom trgu dela ponuditi kader, ki je usposobljen za etično presojanje in aktivno zavzemanje za humanost v družbi. V tem 
smislu bodo izpopolnjeni študijski programi in uveljavljeni etični kodeksi delovanja na zavodu ( pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov, etični 
kodeks VŠD,..).  

Z namenom večjega vpliva na etično zavest zaposlenih in študentov, v letu 2013 načrtujemo ponovno oblikovanje etičnih kodeksov, skladno z 
usmeritvami Univerze na Primorskem, prenos  le teh v izobraževalni sistem in na vsa področja delovanja Visoke šole za dizajn. 
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Izpolnitev 1. dela Evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu ter okrepitev notranjega sistema 
zagotavljanja kakovosti in javno in transparentno objavljanje informacije o svoji kakovosti, 

 
Kot visokošolska institucija z visoko mero samozavedanja o zagotavljanju kakovosti,bomo v letu 2013 v celoti izpolnjevali 1. del Evropskih 
standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu. S sprejetjem Pravilnika o kakovosti smo okrepili notranji sistem zagotavljanja kakovosti. 
Trenutno poteka vzpostavljanje sistema kazalnikov kakovosti. Poročila o izvedeni samoevalvaciji javno objavljamo in tako transparentno pokažemo 
informacije o svoji kakovosti, prednosti in  slabosti.  

Delno »zunanjo evalvacijo« smo izvedli v sklopu postopka pridruževanja Univerzi na Primorskem. V letu 2012/2013 bomo evalvacijo z zunanjimi 
eksperti izvedli v postopku akreditacije preoblikovanja ter ponovne akreditacije programa »Dizajn«. Za leto 2013/2014, pa smo si zastavili cilj, da 
izvedemo zunanjo (mednarodno) evalvacijo.    

Spodbujanje didaktičnega usposabljanja in podpora pedagoškemu kadru, 
 
Z namenom ostati najboljša šola za dizajn v regiji, neprestano vlagamo v svoje zaposlene in nudimo podporo osebju, vključenemu v pedagoški 
proces. Zaposleni imajo možnosti izpopolnjevanja in dodatnega izobraževanja na svojem področju delovanja tako doma, kakor v tujini. Visoka šola 
za dizajn skrbi, da z lastnim kadrom zapolnjuje strokovna delovna mesta. Mladi strokovni delavci se izobražujejo na tečajih, obiskih sejmov, raznih 
umetniških prireditvah in razstavah, sejmih ter seminarjih. Seminarjev se udeležujejo zunaj inštitucije, organizira pa jih tudi sama Visoka šola za 
dizajn.  
V prihajajočem času bomo pedagoško podporo vključili v notranji sistem zagotavljanja kakovosti, ki bo na voljo vsem zaposlenim, vključenim v 
pedagoški proces, postopoma pa bo le to sistemsko zahtevano opravljeno pedagoško usposabljanje.   

Institucionalna prilagoditev na vseh področjih delovanja VŠD  za uporabo novih tehnologij in opreme IKT, 
 

Institucionalna prilagoditev na vseh področjih delovanja Visoke šole za dizajn za uporabo novih tehnologij in opreme IKT bo v letu 2012 ena izmed 
glavnih nalog zavoda. Že dosedanja narava našega področja je zahtevala uporabo  tehnologije IKT.  Zaposlenim in študentom so na voljo 
izobraževanja za uporabo te opreme. Nove računalniške tehnologije za oblikovanje notranje opreme, tekstilij in oblačil ter vizualnih komunikacij že 
s pridom uporabljamo pri pedagoškem kot tudi umetniškem in raziskovalnem delu. Pri nekaterih računalniških orodij postajamo eni redkih 
uporabnikov in tudi prenašalcev znanje. 
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Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in usposabljanje v tujino za daljše obdobje, 
 

Poleg privabljanja tujih strokovnjakov za delo na Visoki šoli za dizajn, je treba spodbujati tudi naše zaposlene za delo in izpopolnjevanje v tujini. V 
načrtu imamo zagotoviti izvajanje t.i. sobotnega leta za vse pedagoge na VŠD takoj, ko bodo omogočeni tako finančni,  kakor tudi kadrovski pogoji. 
Skozi celotno študijsko leto je vzpostavljena mednarodna izmenjava predavateljev. 

Zavedamo se, da le dolgoročne izmenjave (vsaj eno leto) zagotavljajo polno in celovito usposabljanje, ter pridobitev mednarodnih praks.  

Podvojitev obsega raziskovalne dejavnosti, izvedene v transnacionalnih projektih oziroma aktivnostih, 
 

Na visoki šoli za dizajn že sodelujemo v mednarodnih raziskovalnih projektih. Iz evropskih projektov želimo pridobiti dodatna raziskovalna sredstva 
in povečati mednarodno sodelovanje na raziskovalnem področju.  

Spremljanje študentskega telesa in ovir za dostop v terciarno izobraževanje ter podporni servis študentom in osebju, 
 

Študentsko telo, njegova sestava ter ovire pri dostopu in dokončanju študija bo sistematsko spremljano. Na podlagi analiz bo prilagojen sistem 
sodelovanja s študenti in sprožene bodo morebitne dodatne spodbude k študiju.  
Razvili bomo podporne servise študentom in osebju v sklopu Univerze na Primorskem v smislu oblikovanja kariernih centrov ter kakovostno, na 
standardih temelječo in mednarodno primerljivo knjižnično podporo in zagotavljanje športnih zmogljivosti s primerno kadrovsko podporo.  

Institucionalno spremljanje  obštudijskih aktivnosti. 
 
Za študente VŠD bomo ponudili tiste obštudijske dejavnosti, ki so organizirane prek Univerze na Primorskem in preko drugih visokošolskih institucij 
ali organizacij. V kolikor bodo le te prepoznane s strani visokošolskih institucij kot relevantne za pridobivanje raznovrstnih kompetenc, bo VŠD 
zapisal v prilogi k diplomi ter s tem omogočijo pregled vseh institucionalno podprtih aktivnosti posameznika v transparentni obliki.
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