AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH NA
LJUDSKI UNIVERZI CELJE
Za obdobje od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020
Akcijski načrt za razvoj kakovosti je izdelan na podlagi ugotovitev v letu 2018/2019. Oblikovala ga je
komisija za kakovost na sestanku 15. 11. 2019.
Izbrano področje
1 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Izbrano podpodročje
1.2 UGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB
Kazalnik kakovosti
1.2.1 IZOBRAŽEVALNE POTREBE OKOLJA
Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, pozna potrebe po izobraževanju odraslih v
lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju.

Ugotovljene
pomanjkljivosti,
problemi
Po analizi potreb
lokalnega okolja in
glede na trende v
gospodarstvu se
moramo vedno bolj
odzivati na potrebo po
sodelovanju s podjetji
(svetovalna dejavnost,
izobraževanje in
usposabljanje idr.)

Načrtovane aktivnosti
za razvoj kakovosti

Do konca junija 2019
bomo kontaktirali 30
podjetij in jim ponudili
različne možnosti
sodelovanja (možnost
kariernega svetovanja za
zaposlene, ponudba
izobraževanja in
usposabljanja, analizo
potreb po izobraževanju
zaposlenih v podjetju).

Zadolženi za
izpeljavo

Organizatorji
izobraževanja
odraslih.

Rok izpeljave

Izpeljano
DA

NE

Junij 2020

Izbrano področje
2 PROSTORI IN OPREMA
Izbrano podpodročje
2.2 OPREMA PROSTOROV
Kazalnik kakovosti
2.2.1 Splošna oprema prostorov in informacijsko komunikacijska tehnologija
Standard kakovosti:
- Učni prostori in prostori, ki so v podporo izobraževanju, so primerno opremljeni in urejeni –
spodbujajo k učenju.

Ugotovljene
pomanjkljivosti,
problemi

Načrtovane aktivnosti
za razvoj kakovosti

Pri
pregledu
IKTopreme smo ugotovili,
da
računalniki
v
računalniških učilnicah
delujejo prepočasi za

Pregledati je potrebno
računalnike in se odločiti
bodisi za nadgradnjo ali pa
za postopen nakup nove
računalniške opreme in

Zadolženi za
izpeljavo

Rok izpeljave

DA
Februar 2020

Direktorica

Izpeljano
NE

redno izobraževanje in
usposabljanje.
Zato
potrebujemo nadaljnjo
prenovo in nadgradnjo
IKT-opreme.

druge IK-tehnologije,
bodisi zaradi dotrajanosti
zamenjati ali kupiti novo
zaradi potreb dela na
terenu (Velenje, Slovenske
Konjice).

Organizatorji
izobraževanja
odraslih.

Izbrano področje
3 VODENJE IN OPRAVLJANJE.
Izbrano podpodročje
3.1 PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI
Kazalnik kakovosti
3.1.1 Načrt samoevalvacije
Standard kakovosti: Samoevalvacijski načrt za določeno časovno obdobje je pripravljen v
pisni obliki in ima naslednje sestavine: opredelitev samoevalvacijskih vprašanj, subjektov in
virov, od koder se zbirajo podatki, metode zbiranja podatkov, čas izpeljave posameznih faz
samoevalvacije.

Ugotovljene
pomanjkljivosti,
problemi

Načrtovane aktivnosti
za razvoj kakovosti

Ob
pridobitvi Nadaljevali bomo s pripravo
dovoljenja za uporabo
samoevalvacijskega
Zelenega
znaka
poročila, ki ga moramo
kakovosti za naslednja
pripraviti na osnovi že
tri leta smo načrtovali,
narejenega načrta
da bomo v letu 2018
samoevalvacije.
izvedli samoevalvacijo
izbranih področij.

Izbrano področje
Izbrano podpodročje
Kazalnik kakovosti

Zadolženi za
izpeljavo
Skupina za
kakovost

Rok izpeljave

Izpeljano
DA

NE

December 2019

4 PROMOCIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH IN ANIMACIJA ODRASLIH ZA
IZOBRAŽEVANJE
4.1 PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
4.1.1 SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
4.1.2 USMERJENA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Standard kakovosti:
1. Organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje splošno promocijo
izobraževanja odraslih v okolju in med različnimi ciljnimi skupinami.
2. Organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje usmerjeno promocijo
izobraževanja odraslih v okolju in med ciljnimi skupinami, z njo poudarja posebne
vidike, cilje in možnosti tega izobraževanja.

Ugotovljene
pomanjkljivosti,
problemi

Načrtovane aktivnosti
za razvoj kakovosti

Zadolženi za
izpeljavo

Rok izpeljave

Ob
pogledu
na
promocijsko dejavnost

Na osnovi analize
promocijske dejavnosti

Komisija za
kakovost

marec 2020

Izpeljano
DA

NE

ugotavljamo, da je na
LU Celje izvajanje zelo
razpršeno,
nenačrtovano
in
premalo
ciljno
usmerjeno. Potreba po
boljši prepoznavnosti
polaga pred nas izziv
po
novi
celostni
grafični podobi LU
Celje.

bomo promocijo na LUC
sistemsko uredili in bolj
usmerili k posameznim
ciljnim skupinam. Ogledali
si bomo tudi primer dobre
prakse, ki nam bo v pomoč
pri načrtovanju
promocijskih aktivnosti.

Organizatorji IO

Potrjujem Akcijski načrt za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Celje za obdobje
od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020.

Direktorica, Dubravka Milovanović

