
 

 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 

za merjenje učinkov izobraževanja odraslih 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje 

B. 

Izbrano področje: UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano podpodročje: UDELEŽBA V VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU 

Kazalnik kakovosti: UDELEŽBA V NADALJNJEM NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU 
Kakšni želimo biti? Kako se bomo vprašali koliko 

že dosegamo standarde 
kakovosti? 

Kakšni smo? 

Od koga bomo pridobivali podatke? Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Ljudska univerza Murska Sobota 
sistematično spremlja udeležbo 
odraslih v nadaljnjem 
neformalnem izobraževanju. 
 
 
 

Ali se je posameznik, ki je 
uspešno zaključil izobraževanje v 
neformalnem programu vključil 
nadalje v neformalno 
izobraževanje? 
 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 
 
 
 
 
 

Koliko časa po uspešnem 
zaključku izobraževanja se je 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 

Anketni vprašalnik 
 



posameznik vključil v nov 
program neformalnega 
izobraževanja? 

Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

 
 
 

Ali se je posameznik v nov 
program neformalnega 
izobraževanja vpisal na Ljudski 
univerz Murska Sobota ali v drugi 
organizaciji. 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

V kakšne vrste izobraževanja se 
je vpisal posameznik, ki je že 
uspešno končal neformalno 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Kateri so poglavitni motivi, da se 
je posameznik odločil za ponovno 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Kateri so poglavitni motivi, da se Udeleženci, ki so uspešno zaključili Anketni vprašalnik 



posameznik ni  odločil za 
ponovno izobraževanje? 

neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

 

Pod kakšnimi pogoji bi se bil 
posameznik v prihodnje 
pripravljen vključiti v nadaljnje 
neformalno izobraževanje? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izbrano področje: UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano podpodročje: KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 

Kazalnik kakovosti: POVEČANE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI  
Kakšni želimo biti? Kako se bomo vprašali koliko 

že dosegamo standarde 
kakovosti? 

Kakšni smo? 

Od koga bomo pridobivali podatke? Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Ljudska univerza Murska Sobota, 
spremlja učinke svoje 
izobraževalne dejavnosti na trgu 
dela. 

Kakšen je bil zaposlitveni status 
posameznika, ko je zaključil 
izobraževanje v neformalnem 
programu? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali je posameznik po uspešno 
zaključenem neformalnem 
izobraževanju dobil zaposlitev, če 
je bil prej brezposelni? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

V kolikšnem času po uspešno 
zaključenem izobraževanju, je 
posameznik dobil zaposlitev  

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Koliko je posamezniku ki je bil 
prej brezposeln pri zaposlitvi 
pomagalo zaključeno 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Kje je posameznik trenutno 
zaposlen? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 



Kako posameznik iz sedanjega 
položaja na trgu dela ocenjuje 
svojo odločitev za izobraževanje? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali se posamezniku, ki je zaključil 
izobraževanje zdijo novo 
pridobljene kompetence  dovolj 
kakovostne za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti  na trgu 
dela?  

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izbrano področje: UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano podpodročje: KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 

Kazalnik kakovosti: NAPREDOVANJE NA DELOVNEM MESTU 
Kakšni želimo biti? Kako se bomo vprašali koliko že 

dosegamo standarde kakovosti? 
Kakšni smo? 

Od koga bomo pridobivali podatke? Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Ljudska univerza Murska Sobota, 
spremlja, koliko je uspešno 
dokončano neformalno 
izobraževanje pripomoglo k 
napredovanju na delovnem 
mestu.  

Ali je posameznik obvestil 
delodajalca o svojem uspešno 
zaključenem izobraževanju? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali je posameznik, ki je bil 
zaposlen v času ko se je 
izobraževal, napredoval na 
delovnem mestu? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali je posameznik, ki je v času 
izobraževanja že imel zaposlitev, 
po uspešno zaključenem 
izobraževanju spremenil delovno 
mesto? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali je posameznik po izobraževanju 
zamenjal zaposlitev? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali se kompetence pridobljene v 
neformalnem programu ujemajo z 
delovnimi nalogami, ki jih ima 
posameznik na delovnem mestu? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali pridobljeno znanje ustreza 
potrebam podjetja oziroma 
organizacije kjer je posameznik 
zaposlen? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 
 
 

Ali so se posamezniku zaradi novo Udeleženci, ki so uspešno zaključili Anketni vprašalnik 



pridobljenih kompetenc kakorkoli 
spremenile delovne naloge? 

neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

 

Ali se je posamezniku po uspešno 
zaključenem izobraževanju 
spremenil dohodek? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izbrano področje: UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano podpodročje: KREPITEV SOCIALNIH VEZI IN AKTIVNO DELOVANJE V SKUPNOSTI 

Kazalnik kakovosti: KREPITEV SOCIALNIH VEZI 
Kakšni želimo biti? Kako se bomo vprašali koliko 

že dosegamo standarde 
kakovosti? 

Kakšni smo? 

Od koga bomo pridobivali podatke? Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Ljudska univerza Murska Sobota, 
sistematično spremlja, koliko je 
izobraževanje okrepilo socialne 
vezi v družbi. 

Kakšen je učinek izobraževanja 
na osebno rast posameznika? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali je je posameznik po 
zaključenem izobraževanju 
okrepil svoje socialne vezi v 
ožjem življenjskem okolju in 
deloma to pripisuje udeležbi v 
izobraževanju? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali je je posameznik po 
zaključenem izobraževanju 
okrepil svoje socialne vezi v 
delovnem okolju? 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 
Murska Sobota. 

Anketni vprašalnik 
 

Ali je posameznik zaradi 
izobraževanja sklenil nova 
poznanstva ali se povezoval 

Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
neformalne programe v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU 

Anketni vprašalnik 
 



zaradi interesov in zanimanja? Murska Sobota. 
 
Udeleženci, ki so uspešno zaključili 
programe v okviru javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 

Pripravili člani komisije za kakovost, marec 2017, dopolnjeno junij 2017 


