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Listino kakovosti smo oblikovali v okviru projekta Svetovalci za kakovost.
Projekt je strokovno vodil Andragoški center Slovenije in se je izvajal v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja«.
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Vhod v Ljudsko univerzo Murska Sobota

Z listino kakovosti so opredeljene strateške usmeritve za naše načrtno delovanje pri ohranjanju in razvijanju kakovosti naše izobraževalne organizacije, saj
se zavedamo odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih, ki jo vidimo predvsem v:
■■

■■

■■

zagotavljanju dostopnosti do kakovostnega vseživljenjskega učenja, svetovanja, izobraževanja in
pomoči za uspešno učenje,
prilagajanju in usklajevanju izobraževalne ponudbe
s potrebami posameznika in okolja,
udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja z
vključevanjem v razvojne programe in projekte na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,
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■■

■■

■■

razvoju človeških virov in s tem uresničevanju
strateških razvojnih ciljev regije,
zagotavljanju spodbudnega učnega in delovnega
okolja za zaposlene, udeležence in predavatelje,
ohranjanju in krepitvi zaupanja in zadovoljstva
naših uporabnikov in partnerjev z nenehno skrbjo za
izboljševanje kakovosti naše izobraževalne ponudbe
in naših storitev.
Da bi te cilje dosegali, sistematično skrbimo za svojo
kakovost tako, da:

■■

■■

■■

se nenehno sprašujemo, kakšno kakovost želimo in
moramo dosegati,
spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela
ter jih presojamo v odvisnosti od lastnih standardov
kakovosti in nacionalno ter mednarodno opredeljenih
standardov kakovosti izobraževanja odraslih in
razvijamo svojo kakovost tako, da se učimo, uvajamo
novosti in vzdržujemo tista ravnanja, ki dajejo dobre
rezultate.

O KAKO
KAKŠN ATI – VOST ŽELIMO
K
DOSEGOST S AKO OPREDELJUJEMO
VOJEGA
DELA
KAKOV
Leta 2003 smo bili vključeni v nacionalni projekt
Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI,
ki ga je usmerjal Andragoški center Slovenije. V tem
projektu smo opredelili vizijo, poslanstvo in vrednote Ljudske univerze Murska Sobota, ter si pridobili
potrebna znanja in veščine za presojanje kakovosti
in izvajanje procesov samoevalvacije. Tako smo postavili temelje našemu pojmovanju in opredeljevanju
kakovosti in ravni kakovosti, ki jo želimo dosegati, in
v ta namen izpeljali tudi več aktivnosti in pripravili
več zapisov:
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IMAMO OPREDELJENO VIZIJO RAZVOJA.
Z namenom, da bi opredelili svojo dolgoročno usmerjenost, smo v času vključenosti v projekt POKI določili našo vizijo razvoja.
Leta 2011 smo v okviru projekta Usposabljanje novih svetovalcev za kakovost, ki ga prav tako vodi
Andragoški center Slovenije, vizijo ponovno premislili in presodili njeno ustreznost. Pri presoji smo sodelovali vsi zaposleni. Na skupnem sestanku smo k
sloganu, ki smo ga uporabljali za vizijo, dodali nove
vsebine. Vizija je bila formalno sprejeta 5. 8. 2011 na
seji sveta zavoda Ljudske univerze Murska Sobota.
Z našo vizijo seznanjamo udeležence izobraževanja,
financerje, partnerje ter druge uporabnike naših storitev. Vizija je objavljena na spletu (www.lums.si), v
katalogih izobraževanja, v upravnih prostorih, na hodniku v stavbi z učilnicami, občasno pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.
Način spremljanja: Vizijo vsake 3 leta presodimo in
ugotavljamo, če je še ustrezna in kako so naša vsakodnevna ravnanja usmerjena k njenemu doseganju.

IMAMO OPREDELJENO SVOJE POSLANSTVO.
Tudi poslanstvo smo prvič opredelili v času vključenosti v projekt POKI. Vsa leta od opredelitve je bilo
naše poslanstvo vodilo našega ravnanja.
Prav tako kot vizijo pa smo v letu 2011 tudi poslanstvo ponovno premislili. Na skupnem sestanku vseh
zaposlenih na Ljudski univerzi Murska Sobota smo
oblikovali novo besedilo poslanstva, ki smo ga prilagodili novim pogojem in novim izzivom, ki spremljajo izobraževanje odraslih v naši regiji in širše.
Poslanstvo je bilo formalno sprejeto 5. 8. 2011 na
seji sveta zavoda Ljudske univerze Murska Sobota.
Z našim poslanstvom seznanjamo udeležence izobraževanja odraslih, financerje, partnerje in druge
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uporabnike naših storitev po spletu (www.lums.si), v
katalogih izobraževanja, v upravnih prostorih, na hodniku v stavbi z učilnicami, občasno pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.
Način spremljanja: O poslanstvu vsake 3 leta presojamo, če je še ustrezno, in kako so naša vsakodnevna
ravnanja usmerjena k uresničevanju tega poslanstva.

IMAMO ZAPISANE VREDNOTE, KI NAS
USMERJAJO PRI DELU.
Že vse od leta 2003 so naše delo vodile nekatere
temeljne vrednote kot so kakovost, profesionalnost,
dobri odnosi, znanje in informiranost, ki smo jih
opredelili in sprejeli v okviru projekta POKI.
V letu 2011 smo ponovno premislili, dogradili in zapisali temeljne vrednote, ki vodijo naše ravnanje in
jim dodali še razvoj, etičnost in multikulturalnost.
Te vrednote uresničujemo pri vsakdanjem izobraževalnem delu z udeleženci, ter v medsebojnih odnosih. Vrednote je formalno potrdil svet zavoda Ljudske
univerze Murska Sobota, na svoji seji 5. 8. 2011.
S svojimi vrednotami seznanjamo udeležence izobraževanja odraslih, financerje, partnerje in druge
uporabnike naših storitev po spletu (www.lums.si), v
katalogih izobraževanja, v upravnih prostorih, na hodniku v stavbi z učilnicami, občasno pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.
Način spremljanja: O vrednotah presojamo vsake 3
leta. Pri tem ugotavljamo, ali so še ustrezne in kako
so naša vsakodnevna ravnanja usmerjena k vzpostavljanju in ohranjanju teh vrednot.
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Vizija, poslanstvo in vrednote,
objavljeni v prostorih Ljudske
univerze Murska Sobota

VIZIJO, POSLANSTVO IN VREDNOTE IMAMO
OPREDELJENE TUDI V SVETOVALNEM
SREDIŠČU.
V okviru uvajanja modela za presojanje in razvijanje
kakovosti v svetovalna središča ISIO, smo v letu 2009
opredelili vizijo, poslanstvo in vrednote svetovalnega
središča, ki so bile formalno sprejete na svetu strateških partnerjev ISIO v marcu 2010. S tem smo opredelili dolgoročno usmerjenost, temeljne cilje delovanja
in temeljne vrednote, ki vodijo ravnanja vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji in
jih sprejemamo tudi v našem svetovalnem središču.
Vizija, poslanstvo in vrednote so objavljene na spletni
strani Ljudske univerze Murska Sobota (www.lums.si),
izobešene v prostorih svetovalnega središča, naše svetovance, financerje, partnerje in druge uporabnike pa
z njimi seznanjamo tudi v brošurah in zloženkah svetovalnega središča in občasno v sredstvih javnega obveščanja.
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Način spremljanja: O viziji, poslanstvu in vrednotah, opredeljenih v svetovalnem središču, presojamo
vsaka 3 leta in ugotavljamo njihovo ustreznost. Ob
tem presojamo, kako so vsakodnevna dejanja zaposlenih v svetovalnem središču, ostalih zaposlenih v
naši organizaciji in strateških partnerjev, usmerjena
k doseganju vizije in poslanstva, ter vzpostavljanju in
ohranjanju temeljnih vrednot.

DOLOČITEV STANDARDOV KAKOVOSTI NA
IZBRANIH PODROČJIH.
Poglobljeno samoevalvacijo smo v okviru projekta
POKI prvič izvedli v letu 2003. Na področju izobraževalnega procesa smo izbrali štiri kazalnike kakovosti.
Pri vseh izbranih kazalnikih smo opredelili standarde
kakovosti, ki smo jih želeli dosegati. Od takrat naprej
smo najprej letno, potem pa na dve leti, izbrali novo
področje presojanja in kazalnike kakovosti, ter jim
opredelili standarde kakovosti, ki jih želimo dosegati.
Temeljni standardi, ki smo jih določili na posameznih
področjih, in se nam zdijo pomembni za kakovost
našega delovanja, so:

Področje: Izobraževalni proces
Z vsakim udeležencem opravimo uvodni pogovor za
načrtovanje izpeljave izobraževanja.
Udeleženci vplivajo na načrtovanje, izpeljevanje in
vrednotenje izobraževalnega procesa.
Udeleženci dobijo potrebne informacije v informacijskem središču in na spletnih straneh Ljudske univerze Murska Sobota.

Področje: Udeleženci
Udeležencem ponujamo pomoč in svetovanje pri izdelavi osebnega izobraževalnega načrta.
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Udeležence v izobraževalnem procesu spremljamo,
jim svetujemo in nudimo učno pomoč.

Področje: Učitelj
Učitelje motiviramo in jim nudimo različne možnosti
za stalno strokovno spopolnjevanje.

Področje: Izobraževalna organizacija in partnerji
Informiranje naših partnerjev in širšega okolja je stalno in učinkovito.

Področje: Vodenje in upravljanje
Naša izobraževalna organizacija ima jasno opredeljeno poslanstvo, vizijo in dolgoročni načrt razvoja izobraževanja odraslih.
Način spremljanja: Vse opredeljene standarde kakovosti smo presodili s pomočjo pregleda in analize različnih virov, s pridobivanjem mnenj s pomočjo
evalvacijskih vprašalnikov za različne ciljne skupine
(zaposleni, udeleženci, predavatelji...), s pomočjo vodenih razgovorov in mnenj, pridobljenih s pomočjo
nabiralnika POKI. Tako smo ugotovili, v kolikšni meri
te standarde kakovosti že dosegamo. Na podlagi ugotovitev smo v posameznih obdobjih opredelili akcijske načrte za razvoj kakovosti, s katerimi smo začrtali
potrebne ukrepe, da bi ugotovljene rezultate obdržali oz. jih še izboljšali. Presojo doseganja posameznih
že opredeljenih standardov kakovosti bomo ponovno
opravljali vsaj na vsakih pet let in ugotavljali, ali se
je v določenem obdobju doseganje kakovosti pri posameznem standardu kaj spremenilo. Hkrati si bomo
na vsaki dve leti izbrali nove kazalnike kakovosti, ki
jih bomo vključili v poglobljeno samoevalvacijo.
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STANDARDE KAKOVOSTI IMAMO POSEBEJ
OPREDELJENE V SVETOVALNEM SREDIŠČU.
Standardi kakovosti, opredeljeni v svetovalnem središču, so zapisani v Izjavi o kakovosti svetovalnega
središča Murska Sobota. To je dokument, s katerim
se središča zavezujejo, da svetovancem, financerjem
in vsem drugim partnerjem zagotavljajo standarde
kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in
razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.
Izjava o kakovosti je objavljena na spletni strani
Ljudske univerze Murska Sobota (www.lums.si), svetovance, financerje, partnerje in druge uporabnike
pa z njeno vsebino seznanjamo tudi v brošurah in
zloženkah svetovalnega središča in občasno v sredstvih javnega obveščanja.
Način spremljanja: O standardih, zapisanih v izjavi o
kakovosti, presojamo vsako leto in ugotavljamo, ali
so ustrezni, in ali jih izvajamo oz. zagotavljamo.

ENKRAT LETNO IZPELJEMO POGOVOR
(SAMOREFLEKSIJO) VSEH ZAPOSLENIH
NA LJUDSKI UNIVERZI MURSKA SOBOTA O
KAKOVOSTI NAŠEGA DELA IN O CILJIH ZA
DOSEGANJE ŽELJENE KAKOVOSTI.
Ob koncu koledarskega leta oziroma do konca februarja v novem koledarskem letu, organiziramo
srečanje vseh zaposlenih in jim predstavimo letno
poročilo o delu in letni delovni načrt za novo koledarsko leto. Ob tej priložnosti namenimo posebno
pozornost tudi področju kakovosti, pri čemer vsak
sodelavec poda svoj pogled na kakovost našega dela,
oziroma na vzpostavljanje in ohranjanje opredelitev
kakovosti, ki jih imamo zapisane v viziji, poslanstvu
in vrednotah. Razpravo vodijo člani komisije za kakovost, zaposleni pa aktivno sodelujejo z lastnimi
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predlogi pri skupnih prizadevanjih za zagotavljanje
kakovosti.
Način spremljanja: Vsako leto na skupinskem srečanju zaposlenih namenimo pozornost tudi presoji
naših opredelitev kakovosti. Če ugotovimo, da bi bilo
potrebno zaradi spremenjenih okoliščin temeljne
opredelitve, zapisane v viziji, poslanstvu ali vrednotah, spremeniti oz. nadgraditi, v te temeljne usmeritve vnesemo potrebne spremembe.

SPREML
KAKO E, RE JAMO IN PRESOJAMO
Z
ES
PROC A DE ULTATE IN UČINKE
G
LA
SVOJE
Zavedamo se, da bomo opredeljeno kakovost svojega dela dosegali le, če bomo sistematično, nepristransko in metodološko utemeljeno spremljali, kako
potekajo procesi izobraževanja, ki jih izvajamo, in
kakšni so rezultati oz. učinki našega dela. Tako pridobljene ugotovitve presojamo z vidika opredeljenih
standardov kakovosti v naši organizaciji. V ta namen
izvajamo različne aktivnosti in imamo različne pripomočke oz. sredstva.

IZVAJAMO POGLOBLJENO SAMOEVALVACIJO.
Za namene poglobljene presoje kakovosti različnih
vidikov naše dejavnosti vsaki dve leti izpeljemo poglobljeno samoevalvacijo. Pobudnik in usklajevalec
aktivnosti je komisija za kakovost. Pripravimo samoevalvacijski načrt, v katerem opredelimo področja,
kazalnike in merila, ki jih bomo presojali in uporabljali v tekočem samoevalvacijskem ciklu. V samoevalvacijski cikel po potrebi in presoji vključujemo
tudi standarde, ki smo jih že preverjali v procesih
samoevalvacije, vendar jih želimo zaradi sprememb,
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ki so od tega preverjanja nastale v samem procesu
izobraževanja ali zaradi drugih okoliščin, ki vplivajo
na naše delo, ponovno preveriti. Opredeljeni samoevalvacijski načrt je podlaga za načrtovanje izpeljave
samoevalvacije.
Način spremljanja: Komisija za kakovost skrbi za
uresničevanje zastavljenih aktivnosti. Vsaki dve leti
pripravimo samoevalvacijsko poročilo, v katerem
zberemo ugotovitve posameznih izpeljanih aktivnosti v obdobju preteklih dveh let, skupaj s predlogi
za izboljšave. Samoevalvacijsko poročilo je podlaga
za skupni pogovor in refleksijo zaposlenih in drugih
interesnih skupin o pridobljenih rezultatih in načrtovanju potrebnih izboljšav. S poročilom seznanimo
vse zaposlene in člane andragoškega zbora, kot del
letnega poročila ga sprejme svet zavoda ob zaključku
leta.
Poglobljeno samoevalvacijo izvajamo tudi v svetovalnem središču.
Poglobljeno samoevalvacijo v svetovalnem središču
izvajamo vsaki dve leti. Svetovalci izdelajo samoevalvacijski načrt in izpeljejo presojo na izbranem področju, pri opredeljenih kazalnikih in merilih. Vsako
drugo leto pripravijo samoevalvacijsko poročilo svetovalnega središča.
Način spremljanja: Ugotovitve iz samoevalvacije objavimo na spletnih staneh Ljudske univerze Murska
Sobota pod kakovostjo svetovalnega središča in z njimi seznanimo strokovne in strateške partnerje.

SVETOVALCI V SVETOVALNEM SREDIŠČU
SPREMLJAJO SVOJE DELO S POMOČJO
RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE.
V svetovalnem središču spremljajo svoje delo tudi s
pomočjo računalniške aplikacije SDSS - Spremljanje
dela svetovalnega središča.
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Način spremljanja: Enkrat letno pripravijo poročilo z
analizo podatkov o značilnosti svetovancev in podatkov o značilnostih svetovalnega procesa, ter predloge za izboljšave, ki izhajajo iz teh analiz.

VSAJ ENKRAT LETNO IZVAJAMO
MERJENJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH.
Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih
merimo enkrat letno. Največkrat zbiramo podatke v
maju ali juniju, v tečajnih oblikah, pa tudi med letom
ob izteku izobraževanja. Podatke o zadovoljstvu zbiramo v pisni obliki z uporabo tiskanih vprašalnikov,
ki jih udeleženci izobraževanja odraslih izpolnjujejo
v učilnicah.
V daljših izobraževalnih oblikah zbiramo podatke o
zadovoljstvu tudi med izobraževalnim procesom.
Način spremljanja: Dobljene podatke analiziramo in
po presoji podatkov načrtujemo ukrepe za izboljšave
na izpostavljenih področjih. Rezultate objavimo v letnem poročilu o kakovosti.
Zadovoljstvo svetovancev v svetovalnem središču
ugotavljamo enkrat na dve leti.
V svetovalnem središču merijo zadovoljstvo svetovancev enkrat na dve leti, s pomočjo elektronskih ali
tiskanih vprašalnikov.
Način spremljanja: Rezultate objavijo v samoevalvacijskem poročilu.

ENKRAT LETNO UVRSTIMO VPRAŠANJA
KAKOVOSTI NA SEJO SVETA ZAVODA LJUDSKE
UNIVERZE MURSKA SOBOTA.
Enkrat letno svetu izobraževalne organizacije predlagamo pogovor o vprašanjih kakovosti. Podlaga za to13

vrstne pogovore so rezultati spremljav in poglobljenih samoevalvacij, ki jih skupaj s člani sveta presodimo z vidika temeljnih ciljev in usmeritev delovanja
naše organizacije.

V SVETOVALNEM SREDIŠČU ENKRAT LETNO
IZPELJEJO ZGLEDOVALNI OBISK V DRUGEM
SVETOVALNEM SREDIŠČU.
Zgledovalni obisk je namenjen učenju iz dobrih
praks, ki so jih že razvili partnerji v drugih izobraževalnih organizacijah oz. svetovalnih središčih.
Način spremljanja: Analiza dobre prakse je podlaga
za vpeljavo izboljšav v naše delo.

ENKRAT NA DVE LETI ORGANIZIRAMO
FOKUSNE SKUPINE Z VPRAŠANJI O
KAKOVOSTI S PARTNERJI IZ LOKALNEGA
OKOLJA.
Na fokusnih skupinah z usmerjeno razpravo poskušamo pridobiti mnenja in odgovore o izbranem področju kakovosti. Udeležence fokusne skupine povabimo izmed partnerjev v našem lokalnem okolju, glede
na izbrano tematiko razprave in glede na prispevek,
ki ga posamezni partner lahko doprinese pri presoji
vprašanj, ki jih obravnavamo.
Način spremljanja: Z rezultati razprav v fokusnih skupinah na sejah seznanimo člane andragoškega zbora
in sveta zavoda. Na osnovi rezultatov razmišljamo in
ukrepamo pri nadaljnjem razvoju kakovosti.
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Utrinek s fokusne skupine o kakovosti
izobraževalne ponudbe za brezposelne
s partnerji iz lokalnega okolja

LETNO PRESOJAMO KAKOVOST DELA
DIREKTORICE ZAVODA.
Po zaključku koledarskega leta presojamo uspešnost
in kakovost dela direktorice zavoda.
Način spremljanja: Pri presojanju sodelujejo vsi zaposleni, ki za ta namen izpolnijo pripravljene vprašalnike. Ocena je del letne delovne uspešnosti direktorice.

IMAMO BAZO RAZLIČNIH VPRAŠALNIKOV,
KI SMO JIH RAZVILI ZA IZVAJANJE
SAMOEVALVACIJ.
Za izpeljevanje samoevalvacije po modelu POKI, smo
razvili več samoevalvacijskih instrumentov, ki jih uporabljamo za presojanje kakovosti načrtovanja in izpeljevanja izobraževanja in drugih storitev v naši izobraževalni organizaciji. Uporabljamo jih za pridobivanje
mnenj udeležencev, učiteljev oziroma zunanjih sodelavcev, ter zaposlenih. Poleg evalvacijskih vprašalnikov
imamo za pridobivanje mnenj na določenih področjih
razvite tudi opomnike za vodene razgovore.
Način spremljanja: Vse te instrumente uporabljamo
v odvisnosti od tega, na katerih področjih izpeljujemo samoevalvacijo v posameznem ciklu. Izjema so
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ankete o zadovoljstvu udeležencev z izobraževanjem,
ki jih uporabljamo redno ob zaključku izobraževalnih
programov. Zbirka samoevalvacijskih instrumentov
je tudi baza izdelanih pripomočkov, ki jih svetovalec
za kakovost uporablja pri svetovanju o izpeljevanju
samoevalvacijskih procesov.

V SVETOVALNEM SREDIŠČU UPORABLJAMO
NACIONALNO SPLETNO ZBIRKO VPRAŠANJ
ZA PRESOJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH, KI JO UPORABLJAMO PRI
SAMOEVALVACIJI.
V letu 2010 smo si pridobili dostop do nacionalne spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti,
ki jo je razvil ACS, in jo uporablja velik del omrežja izobraževalcev odraslih v Sloveniji. To zbirko smo
v svetovalnem središču tudi praktično preizkusili.
Uporabljamo jo za spremljanje zadovoljstva svetovancev in ugotavljanje rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti.
Način spremljanja: Dostop do spletne zbirke vprašanj imajo svetovalci iz svetovalnega središča.

IMAMO KNJIGO POHVAL IN PRITOŽB IN
KNJIGO VTISOV.
Pohvale in pritožbe zbiramo tudi s knjigo pohval in
pritožb, ki se nahaja na pultu pred informacijsko pisarno v naši izobraževalni organizaciji.
Način spremljanja: Pritožbe in pohvale pregledujemo tedensko, obravnavamo jih na tedenskih sejah
strokovnega kolegija in se v primeru pritožb po presoji odzovemo s potrebnimi izboljšavami.
V knjigo vtisov vpisujejo svoje refleksije na končano
izobraževanje udeleženci vseh programov po njihovem zaključku oziroma ob podelitvi potrdil ali spričeval.
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Način spremljanja: Zapise udeležencev objavljamo
tudi v katalogih izobraževanja, kot potrditev našega
kakovostnega dela.
Tudi v svetovalnem središču imajo knjigo pohval in
pritožb.
Način spremljanja: Obravnavajo jih enkrat mesečno
in se po potrebi odzovejo s potrebnimi izboljšavami.

ZA ZBIRANJE POHVAL, PRITOŽB IN
PREDLOGOV IMAMO NABIRALNIK POKI.
Nabiralnik smo v letu 2011 preselili v stavbo z učilnicami, da bi udeleženci imeli večjo anonimnost,
ki bi pripeljala do večjega števila podanih pohval,
pritožb, mnenj in predlogov. Na začetku izobraževanj
vse udeležence in učitelje oziroma zunanje sodelavce
seznanimo z namenom nabiralnika.
Način spremljanja: Morebitna mnenja in predloge iz
nabiralnika pregledujemo tedensko in jih obravnavamo na sejah strokovnega kolegija. Po presoji posamezne pritožbe ali predloga se odzovemo s potrebnimi izboljšavami.

Nabiralnik POKI za zbiranje pohval,
pritožb in predlogov
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RAZVIJA
KAKO A DE MO KAKOVOST
G
LA
SVOJE
Vse procese presojanja kakovosti, ki jih opisujemo
v prejšnjem poglavju, nadgrajujemo s procesi razvijanja kakovosti, s katerimi opredelimo, kaj bomo
v nekem časovnem obdobju naredili za izboljšanje
in razvoj svoje kakovosti in kaj bomo naredili, da bi
ohranili delovanje, ki daje dobre rezultate. V ta namen:

VSAKI DVE LETI PRIPRAVIMO AKCIJSKI NAČRT
ZA RAZVOJ KAKOVOSTI.
Na osnovi predlogov interesnih skupin in rezultatov
poglobljene samoevalvacije, člani komisije za kakovost vsaki dve leti pripravimo akcijski načrt za razvoj
kakovosti. V njem zapišemo, kaj bomo v določenem
časovnem obdobju naredili za razvoj kakovosti, do
kdaj bomo to naredili, in kdo je zadolžen za izpeljavo. Akcijski načrt oblikuje komisija za kakovost,
sprejmejo pa ga vsi zaposleni, po potrebi pa tudi
zunanji sodelavci, če se v akcijskem načrtu predvideva njihova vključenost pri posamezni fazi uvajanja
določene izboljšave.
Način spremljanja: Komisija za kakovost vsake tri
mesece spremlja in vrednoti rezultate posameznih
faz akcijskega načrta in načrtuje nadaljnje korake za
njegovo uresničitev.
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Komisija za kakovost in člani kolektiva
pri pripravi akcijskega načrta za razvoj kakovosti

Tudi v svetovalnem središču na osnovi predlogov
interesnih skupin in rezultatov poglobljene samoevalvacije vsaki dve leti pripravimo akcijski načrt za
razvoj kakovosti.
Način spremljanja: Svetovalci spremljajo in vrednotijo rezultate posameznih faz akcijskega načrta vsake
tri mesece.

V LETNEM DELOVNEM NAČRTU VSAKO
LETO OPIŠEMO NAČRTE ZA IZBOLJŠANJE
DOSEŽENE RAVNI KAKOVOSTI.
Ker akcijski načrt za izboljšanje kakovosti praviloma obsega dveletno obdobje, v letni delovni načrt
Ljudske univerze Murska Sobota zapišemo, kaj bomo
uresničili v posameznem letu. Temu dodamo še morebitne druge aktivnosti za razvoj kakovosti, ki izvirajo iz sprotnih spremljanj kakovosti in ugotovljenih
potreb v preteklem letu.
Način spremljanja: Uresničevanje zadanih aktivnosti
preverjajo člani komisije za kakovost na svojih sestankih vsake tri mesece.
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Načrt za izboljšanje kakovosti je tudi sestavni del
letnega delovnega načrta svetovalnega središča.
Sprejme ga strateški svet svetovalnega središča.
Način spremljanja: Svetovalci vsake tri mesece spremljajo in vrednotijo uresničevanje in rezultate posameznih faz.

ZAPOSLENIM IN ZUNANJIM SODELAVCEM
OMOGOČAMO, DA SE LETNO UDELEŽIJO
NAJMANJ ENEGA IZOBRAŽEVANJA,
NAMENJENEGA IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI
NJIHOVEGA DELA, V OBSEGU NAJMANJ 5 UR.
Zaposlene in zunanje sodelavce spodbujamo, da se
usposabljajo na področju izobraževanja odraslih in
na področju presojanja in razvijanja kakovosti. Na ta
način jim omogočamo stalni strokovni razvoj. Glede
na želje zaposlenih, izražene v letnem razgovoru, v
začetku šolskega leta pripravimo Načrt izobraževanja, ki je del letnega delovnega načrta. Zunanji sodelavci izražajo svoje želje v anketiranju. Na podlagi
pregleda vseh želja organiziramo skupni seminar za
zaposlene in zunanje sodelavce in koordiniramo izobraževanja za posameznike na področjih, ki so si jih
izbrali.
Vodji svetovalnega središča in svetovalcem omogočamo, da se letno udeležijo najmanj dveh izobraževalnih srečanj, ki jih za svetovalna središča organizira
ACS, ter drugega usposabljanja, povezanega s svetovalnim delom, v obsegu najmanj 16 ur.
Način spremljanja: Enkrat letno, ob zaključnem poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta, zberemo podatke o uresničenem izobraževanju oz. strokovnem spopolnjevanju vseh zaposlenih in zunanjih
sodelavcev.
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VSAK ZAPOSLENI LETNO POROČA O LASTNEM
PRISPEVKU K RAZVOJU KAKOVOSTI, KAR JE
VKLJUČENO V LETNI RAZGOVOR
Pri izpeljavi letnih razgovorov vsak zaposleni poroča o lastnem prispevku k razvoju kakovosti in poda
morebitne dodatne predloge za izboljšanje načinov
našega dela.
Način spremljanja: Podana poročila in predloge
predstavimo na prvem skupnem sestanku vseh zaposlenih v začetku šolskega leta in jih upoštevamo
pri oblikovanju akcijskih načrtov za izboljšave.

UDELEŽUJEMO SE MEDNARODNIH
PROJEKTOV OZ. IZMENJAV IN NOVA ZNANJA
UPORABIMO ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V NAŠI
ORGANIZACIJI
Z namenom pridobiti mednarodne izkušnje na področju presojanja in razvijanja kakovosti, se udeležujemo mednarodnih projektov oz. izmenjav, ki nam
omogočajo vpogled v delo sorodnih izobraževalnih
organizacij izven naših meja.
Način spremljanja: Pridobljena nova znanja in nove
ideje za izboljšave našega dela predstavimo vsem zaposlenim in zunanjim sodelavcem na andragoškem zboru.

VKLJUČUJEMO SE V RAZVOJNE PROJEKTE ZA
IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNE
PONUDBE ZA BREZPOSELNE.
Na podlagi analize stanja brezposelnosti, ponudbe
izobraževalnih programov, ukrepov aktivne politike
zaposlovanja in strateških usmeritev v naši regiji,
smo za najbolj ogroženo ciljno skupino brezposelnih
poiskali področje izobraževanja, ki jim ponuja možnosti za nadaljnje delo in hkrati podpira razvojne
strategije naše regije.
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Način spremljanja: Z novim izobraževalnim programom izboljšujemo kakovost, aktualnost in uporabnost naše izobraževalne ponudbe. Z novo ponudbo
seznanjamo javnost preko spletnih strani, z objavo v
katalogu in občasno v medijih.

JI ZA UR
POGO KAKO ESNIČEVANJE
VOSTI
LISTINE
IMAMO OPREDELJEN NAČRTEN PRISTOP K
SPREMLJANJU IN RAZVIJANJU KAKOVOSTI
IZOBRAŽEVANJA.
Načrten in strukturiran pristop k spremljanju in razvijanju kakovosti zagotavlja komisija za kakovost in
svetovalci v svetovalnem središču.
Način spremljanja: Komisija za kakovost in svetovalci koordinirajo svoje delo na področju kakovosti na
začetku šolskega leta. Skupna srečanja organiziramo
glede na aktualne teme in potrebe dela večkrat na
leto.

IMAMO KOMISIJO ZA KAKOVOST.
V organizaciji deluje komisija za kakovost, ki je bila
v prvotni zasedbi kot skupina za kakovost oblikovana v času naše vključitve v projekt POKI leta 2003.
Članstvo v komisiji za kakovost se letno potrdi na 1.
jesenski seji sveta zavoda. Komisija ima pet članov,
vodi jo predsednik. Eden od članov je svetovalec za
kakovost v izobraževanju odraslih. Del pristojnosti
komisije je določenih v Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju.
Način spremljanja: Komisija za kakovost se sestaja
vsake tri mesece, o svojem delu pa poroča na seji
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andragoškega zbora in na seji sveta zavoda vsaj enkrat letno.
Poročilo o delu objavimo tudi v letnem poročilu in
na spletnih straneh Ljudske univerze Murska Sobota.

USPOSABLJAMO SE ZA SISTEMATIČNO DELO
PRI RAZVOJU KAKOVOSTI.
Imamo štiri sodelavce, ki so se usposobili za izvajanje samoevalvacije po modelu za presojanje in razvijanje kakovosti POKI. Dva od njih sta se usposabljala
za izvajanje samoevalvacije v procesih informiranja
in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO). Novo
zaposlene redno interno usposabljamo v zvezi s kakovostjo našega dela.
Letno načrtujemo, koliko zaposlenih bomo še usmerili na usposabljanje za sistematično delo pri presojanju in razvijanju kakovosti.
V okviru projekta Usposabljanje novih svetovalcev
za kakovost, ki ga vodi Andragoški center Slovenije,
usposabljamo svetovalca za kakovost na področju izobraževanja odraslih, ki bo s svojimi nasveti kot član
komisije za kakovost dopolnjeval njeno delo, hkrati
pa nudil svetovanje na področju presojanja kakovosti tudi ostalim zaposlenim, zunanjim sodelavcem in
tudi partnerjem.
Način spremljanja: Realizacijo usposabljanj ugotavljamo ob koncu leta v letnem poročilu. Uresničevanje
in uspešnost ohranjanja razvoja kakovosti pa preverjamo z vprašalniki in ostalimi instrumenti pri različnih interesnih skupinah vsaki dve leti v okviru samoevalvacije.
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LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
Zavod za permanentno izobraževanje
Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
telefon: 02 536 15 60, fax: 02 532 16 24
e-naslov: info@lums.si
spletni naslov: http://www.lums.si/
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