
 
 
 
 
 

 

AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI  

 za obdobje od aprila 2019 do decembra 2019 

Na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila o doseganju izbranih standardov kakovosti na področju Učinki, ki smo ga 

izdelali v letu 2018 in predlogov za izboljšave do katerih smo prišli v razpravah na andragoškem zboru in na komisiji za 

kakovost, smo naredili akcijski načrt za razvoj kakovosti na področju Učinki izobraževanja. 

 
Akcijski načrt je sprejela Komisija za kakovost , 15. aprila 2019 

 

Kazalnik kakovosti: Udeležba v neformalnem izobraževanju 

Standard kakovosti: Ljudska univerza Murska Sobota, sistematično spremlja udeležbo odraslih v neformalnem 

izobraževanju. 

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna 
oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Ugotavljamo da nimamo 

uvedenega sistematičnega 

spremljanja nadaljnjega 
vključevanja odraslih v 

neformalnem izobraževanju.  

 

 

1.  VZPOSTAVITEV SISTEMA 

SPREMLJANJA NADALJNJEGA 

IZOBRAŽEVANJA  
• Evidenca udeležencev - 

uvajanje računalniškega 

programa za vodenje 

evidenc udeležencev v 

neformalnih programih 

 

 

 
Dragana 

Vučković 

 

 

 

 

 

 

 
Oktober 

2019 

 

 

 

 
X 
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Posamezne ponovne vključitve 

udeležencev ugotavljamo le 

pri programih projekta 

Pridobivanje kompetenc 2016 

do 2019, kjer je to zahtevano 
z razpisom. 

2.  • Priprava načrta za 

spremljane učinkov 

neformalnega 

izobraževanja1 – s 

spremljanjem udeležbe v 
nadaljnjem izobraževanju za 

vse neformalne programe, ki jih 

izvajamo na LUMS 

Alenka 

Kučan 

Oktober 

2019 

X  

Udeležence med 

izobraževanjem nezadostno 
informiramo in motiviramo za 

nadaljnje vključevanje v 

izobraževanje. 

3.  • Vzpostavitev sodelovanja s 

svetovalci ISIO 

Mateja Rajh Oktober 

2019 

X  

Podatke o nadaljnjem  

vključevanju odraslih v 
izobraževanje, ne izkoriščamo 

za oblikovanje ustrezne 

izobraževalne ponudbe.  

4.  • Priprava dopolnitve k 

evalvaciji ob zaključku 
izobraževanja za 

spremljanje interesov in 

motivov udeležencev za 

vključevanje v nadaljnje  

izobraževanje.  

• Oblikovanje zbirnika za 

analizo podatkov2 evalvacije 

in anketiranja za razvoj 

kakovosti naše izobraževalne 

ponudbe. 

Alenka 

Kučan 

Oktober 

2019 

X  

 

 

 
1 Pri vseh kazalnikih načrtujemo enoten dokument – Načrt za spremljanje učinkov neformalnega izobraževanja 
2 Pri vseh kazalnikih načrtujemo enoten dokument – Zbirnik za analizo podatkov  
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Kazalnik kakovosti: Povečane zaposlitvene možnosti 

Standard kakovosti: Ljudska univerza Murska Sobota, sistematično spremlja učinke svoje izobraževalne 

dejavnosti na trgu dela. 

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna 

oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Nimamo vpeljanega 

sistematičnega spremljanja 

učinkov izobraževanja na 

položaj naših udeležencev na 

trgu dela.  

5.  • Priprava načrta za 

spremljane učinkov 

neformalnega izobraževanja 

– s spremljanjem učinkov 

izobraževanja na položaj 

udeležencev na trgu dela, za 

neformalne programe, ki jih na 

LUMS izvajamo za brezposelne 
osebe. 

Alenka 

Kučan 

Oktober 

2019 

X  

Podatke o učinkih 

izobraževanja na položaj 

udeležencev na trgu dela ne 

izkoriščamo za oblikovanje 
ustrezne izobraževalne 

ponudbe.  

6.  • Oblikovanje zbirnika za 

analizo podatkov anketiranja 

za razvoj kakovosti naše 

izobraževalne ponudbe. 

Alenka 

Kučan 

Oktober 

2019 

X  
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Kazalnik kakovosti: napredovanje na delovnem mestu 

Standard kakovosti: Ljudska univerza Murska Sobota sistematično spremlja, koliko je uspešno dokončanje 

izobraževanja odraslim pripomoglo k napredovanju na delovnem mestu.  

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna 

oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Nimamo vpeljanega 

sistematičnega spremljanja 

učinkov izobraževanja na 

spremembe na delovnih 

mestih naših udeležencev.  

7.  • Priprava načrta za 

spremljane učinkov 

neformalnega izobraževanja 

– s spremljanjem učinkov 

izobraževanja na spremembe 

na delovnih mestih naših 

udeležencev, za neformalne 

programe, ki jih na LUMS 

izvajamo za zaposlene odrasle. 

Alenka 

Kučan 

Oktober 

2019 

X  

Podatke o učinkih 

izobraževanja spremembe na 

delovnih mestih naših 

udeležencev, ne izkoriščamo 

za oblikovanje ustrezne 

izobraževalne ponudbe.  

8.  • Oblikovanje zbirnika za 

analizo podatkov anketiranja 

za razvoj kakovosti naše 

izobraževalne ponudbe. 

Alenka 

Kučan 

Oktober 

2019 

X  
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Kazalnik kakovosti: Krepitev socialnih vezi 

Standard kakovosti: Ljudska univerza Murska Sobota sistematično spremlja, koliko je izobraževanje okrepilo 

socialne vezi odraslih v družbi. 

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna 

oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Nimamo vpeljanega 

sistematičnega spremljanja 

učinkov izobraževanja na 

krepitev socialnih vezi odraslih 

v družbi. 

9.  • Priprava načrta za 

spremljane učinkov 

neformalnega izobraževanja 

– s spremljanjem učinkov 

izobraževanja na krepitev 

socialnih vez v družbi, za 

neformalne programe, ki jih na 

LUMS izvajamo za odrasle. 

Alenka 

Kučan 

Oktober 

2019 

X  

 
Obrazložitve neizvajanja ali sprememb pri izvajanju načrtovanih aktivnosti za razvoj kakovosti: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Vodja komisije za kakovost 
Alenka Kučan 

 


