
 

 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 

Učinki  izobraževanja odraslih 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje 

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 sistematično spremljamo 
koliko odraslih, ki so uspešno 
zaključili neformalno 
izobraževanje, se je udeležilo 
nadaljnjega neformalnega 
izobraževanja? 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v programe 
neformalnega izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili izobraževanje v okviru projekta 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih v projektu 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali sistematično analiziramo in 
ugotavljamo katere ciljne skupine 
se nadalje vključujejo v 
izobraževanja? 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v programe 
neformalnega izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili izobraževanje v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vodja in organizator izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih v projektu 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

Vodeni pogovor 

Ali sistematično analiziramo in 
ugotavljamo motive za vključitev 
ali neudeležbo v nadaljnjem 
neformalnem izobraževanju? 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v programe 
neformalnega izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili izobraževanje v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih v projektu 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 



 

 

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 
sistematično spremlja učinke 
svoje izobraževalne dejavnosti na 
trgu dela. 

Ali in kako zbiramo in analiziramo 
ali so se udeležencem po 
neformalnem izobraževanju 
povečale zaposlitvene možnosti 
na trgu dela ?   

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
-  evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali ugotavljamo če so udeleženci, 
ki so si pridobili temeljne 
kompetence in druga neformalna 
znanja, dejavnejši in uspešnejši 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 

Analiza dokumentacije 
 
 
 



pri iskanju zaposlitve? -  evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali v organizaciji sistematično 
zbiramo in analiziramo podatke o 
povečanju zaposlitvenih možnosti 
udeležencev, ki so uspešno 
zaključili izobraževanje? 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
-  evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali spremljamo, koliko 
brezposelnih udeležencev je po 
izobraževanju dobilo zaposlitev? 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
-  evidenca vključenih v usposabljanje v 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 



okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

 

 

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 in kako zbiramo in analiziramo 
ali so se udeležencem po 
neformalnem izobraževanju 
povečale možnosti za 
napredovanje ali druge okoliščine 
na poklicnem področju? 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v programe 
neformalnega izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 
2019, 
- - evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili izobraževanje v okviru projekta 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 
 
Vodja in organizator izobraževanja 
odraslih v jezikovnih programih v projektu 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

 
 
Vodeni pogovor 

 

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. 

Ali in na kakšen način 
spremljamo kako je izobraževanje 
vplivalo na krepitev socialnih vezi 
udeležencev (družina, prijatelji, 
sorodniki), sklepanje novih 
poznanstev, povezovanje zaradi 
skupnih interesov? 
 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v programe 
neformalnega izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili izobraževanje v okviru projekta 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih v projektu 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali in na kakšen način 
spremljamo kako je izobraževanje 
vplivalo na krepitev  
socialnih vezi v delovnem okolju 
udeležencev? 

- preglednice za popis spremljanja 
REZULTATOV pri NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v programe 
neformalnega izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa aktivne politike 
zaposlovanja, za izvajanje neformalnih 
programov za BO 2017. 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili izobraževanje v okviru projekta 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 
- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 
zaključili usposabljanje v okviru javnega 
razpisa aktivne politike zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih programov za BO 
2017. 
 

Analiza dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vodja in organizator izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih v projektu 
Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 
 
Organizator izobraževanja odraslih - vodja 
programov v sklopu javnega razpis BO 
2017 

Vodeni pogovor 

Pripravili člani komisije za kakovost marec 2017 


